
 

 

 
 
 

 
  



 

 املقدمة: 
هناك من كتب هللا هل  الذي تشعبت فيه األهواء والقدوات، زماننايف فقال:  سائل سأل

 ؟العاملني من أهل الدايانت  له الذكر احلسن يف
طلب من املوىل بعد جهاد جهيد  إلبراهيم عليه السالم؛ حيثفقلت: قد حصل ذلك 

عاشه يف سبيل الدعوة إىل التوحيد ونبذ الشرك أن جيعل له الذكر احلسن يف اآلخرين فكتب 
 هللا له ما كان.

اجر عليها السالم إىل هذا النيب الكرمي هو أول من وضع معامل احلج، فهو الذي جاء هبف
أرض مكة املكرمة، وابنهما إمساعيل عليه السالم الذي نبع بني رجليه ماء زمزم، بعد أن سعت 
هاجر عليها السالم بني الصفا واملروة فُشرع للناس السعي بينهما بعد، وهو الذي بىن البيت 

ي اليوم مبقام إبراهيم، وأرسى قواعد البيت  احلرام وأسسه على احلرام ووقف على حجر مسمِّ
التوحيد، ولكن أمر التوحيد مل يكن وليد تلك اللحظة يف حياته بل كان التوحيد مهُّه وهدفه يف 

 مقتبل عمره كما يف منتهى حياته 
، وهم من أرسوا قواعدها ونصبوا  حج بيت هللا العظيم مراسميد ذريته ابتدأت و ه فعلى يد

ذا فاحلج قام يف أصله على ، وهي من أرقى األسر املوحدة يف اتريخ البشرية مجعاء، معاملها
ويف هذه ، وأعاده نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم إىل ما كان عليه من قبل، البيت التوحيدي

حقيقة هذا ؛ لنقف يف بيت هذا النيب الكرمي التوحيدية من تلك اجلوانب  سنربز شيئا الورقة 
ه ومراميه، ونعلم يقي الذي قامت على يديه معامل احلج ومبانيه، ولندرك أهدافاملؤسس احلق

 ، فقد بىن البيت على التوحيد وشرَّع شرائع احلج من أجله.مقاصده ومعانيه
 اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا، واجعله لوجهك خالًصا، وال جتعل فيه ألحد شيًئا.

 متهيد: 
قد صارع الشرك وأهله أميا الذي كانت عليه يديه بداايت معامل احلج هذا النيب الكرمي 

مصارعة، وقارعهم ابحلجة والبيان وبكل وسيلة أوتيها، وعاش حياته يدعو إىل التوحيد واإلميان، 
وينبذ الشرك واألواثن، وخيلص البشرية من اخلرافات واألصنام، وكان أول من يناوئه يف ذلك 

ه الذي بني يديه ترىب، وأبوه الذي يف كنفه عاش وترعرع، فقد كان أبوه من عبدة األصنام، والد



 

بل كان من صناعها وابئعيها، ذلك هو إبراهيم عليه السالم، ومع كون والده من أهل الشرك 
واألواثن ضرب لنا أروع األمثلة يف الرب به والعطف عليه، واالستغفار له حىت أيقن أنه عدو هلل 

 مات على الشرك فاستغفر وأانب، وقد أاثبه هللا تعاىل أبفضل اجلزاءات وأجزل املثوابت، حني
فقد امنت سبحانه وتعاىل عليه أبن جعل األنبياء كلهم من ذريته، وجعله من عباده الصاحلني، 

 وجعل له الذكر احلسن يف اآلخرين.
وتعاىل، وحكاايته عنه يف كتابه خري من أنخذ عنه قصة إبراهيم وحياته هو ربنا سبحانه و 

دعوته إىل التوحيد ومقارعته لكرمي؛ ولنستعرض يف مبتدأ حبثنا مجلة من اآلايت اليت تكلمت عن  ا
يقول  واملناقشة واحلوار أبنواع األدلة العقلية والواقعية واحلسية، ،للشرك وأهله ابحلجج والرباهني

يًقا نَبِّيًّا )}َواذُْكْر يفِّ اْلكَِّتابِّ   هللا سبحانه وتعاىل: دمِّ يَم إِّنَُّه َكاَن صِّ َبِّيهِّ اَيأََبتِّ 41 إِّبْ رَاهِّ ( إِّْذ قَاَل ألِّ
ًئا )  ُر َواَل يُ ْغِنِّ َعْنَك َشي ْ َ تَ ْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل يُ ْبصِّ َن اْلعِّْلمِّ َما مَلْ 42ملِّ ( اَيأََبتِّ إِّّنمِّ َقْد َجاَءّنِّ مِّ

رَا يًّا  43طًا َسوِّايًّ )ََيْتَِّك فَاتَّبِّْعِنِّ أَْهدَِّك صِّ ْيطَاَن َكاَن لِّلرَّْْحَنِّ َعصِّ ْيطَاَن إِّنَّ الشَّ ( اَيأََبتِّ اَل تَ ْعُبدِّ الشَّ
ْيطَانِّ َولِّيًّا )44) َن الرَّْْحَنِّ فَ َتُكوَن لِّلشَّ َك َعَذاٌب مِّ ( قَاَل أَرَاغٌِّب 45( اَيأََبتِّ إِّّنمِّ َأَخاُف َأْن مَيَسَّ

يتِّ اَيإِّبْ رَا َتهِّ أَلَْرمُجَنََّك َواْهُجْرّنِّ َملِّيًّا )أَْنَت َعْن آِلِّ يُم لَئِّْن ملَْ تَ ن ْ ُر 46هِّ ( قَاَل َساَلٌم َعَلْيَك َسَأْستَ ْغفِّ
يًّا ) ْن ُدونِّ اَّللَِّّ َوأَْدُعو َرّبمِّ َعَسى َأالَّ َأُكوَن 47َلَك َرّبمِّ إِّنَُّه َكاَن ّبِّ َحفِّ ( َوأَْعَتزُِّلُكْم َوَما َتْدُعوَن مِّ

يًّا )بُِّدَعاءِّ َرّبمِّ  َنا َلُه إِّْسَحاَق َويَ ْعُقوَب وَُكالًّ 48 َشقِّ ْن ُدونِّ اَّللَِّّ َوَهب ْ ا اْعتَ َزَِلُْم َوَما يَ ْعُبُدوَن مِّ ( فَ َلمَّ
ْن َرْْحَتَِّنا َوَجَعْلَنا49َجَعْلَنا نَبِّيًّا ) َنا َِلُْم مِّ ْدٍق َعلِّيًّا ( َوَوَهب ْ  .[51 - 41{ ]مرمي: َِلُْم لَِّساَن صِّ

تفصيل دعوته ألبيه وأنه دعاه إىل التوحيد  اآلايت بني املوىل سبحانه وتعاىلففي هذه 
وحذره من الشرك، وقد ابتدأ إبراهيم عليه السالم الدعوة به وبقومه أيضا ومل يفرده بذلك كما 

هِّ اْعُبُدوا اَّللََّ َوات َّقُ يف اآلايت األخرى مثل قوله تعاىل:  يَم إِّْذ قَاَل لَِّقْومِّ وُه َذلُِّكْم َخرْيٌ َلُكْم }َوإِّبْ رَاهِّ
ُتْم تَ ْعَلُموَن ) ْن 16إِّْن ُكن ْ يَن تَ ْعُبُدوَن مِّ ْن ُدونِّ اَّللَِّّ أَْواَثاًن َوََتُْلُقوَن إِّْفًكا إِّنَّ الَّذِّ َا تَ ْعُبُدوَن مِّ ( إَِّّنَّ

ُه َواْشُكُروا َلُه إِّلَْيهِّ تُ ْرَجُعوَن{ ُدونِّ اَّللَِّّ اَل مَيْلُِّكوَن َلُكْم رِّْزقًا فَابْ تَ ُغوا عِّْنَد اَّللَِّّ الرمِّْزَق َواْعُبُدو 
، فهو قد دعا قومه إىل نبذ الشرك واألصنام، وعبادة الواحد الداين، [17، 16]العنكبوت: 

وأرشدهم إىل احلق والصواب ودلل ِلم ابلدالئل الواضحة سفاهة ما هم عليه من الباطل واخلرافة،  
 سبحانه وتعاىل نبيه حممًدا بذكر قصته للناس، وقد أمر هللاالذي يقتضيه العقل واملنطق واخلرب،  

واألمر للنيب صلى هللا عليه وسلم أمر ألمته من بعده، يقول اإلمام الطربي يف تفسري هذه اآلية: 



 

واذكر أيضا اي حممد إبراهيم خليل الرْحن، إذ قال لقومه: اعبدوا هللا أيها القوم دون غريه من "
لكم غريه، )واتقوه( يقول: واتقوا سخطه أبداء فرائضه، واجتناب األواثن واألصنام، فإنه ال إله  

ُتْم تَ ْعَلُموَن( ما هو خري   .( 1)"لكم مما هو شرم لكممعاصيه )َذلُِّكْم َخرْيٌ َلُكْم إِّْن ُكن ْ
 من أدلة إبراهيم عليه السالم على توحيد هللا:

مث انتقل إبراهيم عليه السالم بعد دعوته التوحيدية إىل ذكر الدالئل والرباهني الدالة على 
فتأويل الكالم إذن: إَّنا تعبدون من دون هللا أواثان، وتصنعون ، يقول اإلمام الطربي: "ما دعا إليه

ا عِّْنَد اَّللَِّّ الرمِّْزَق( إن أواثنكم اليت تعبدوهنا، ال تقدر أن ترزقكم شيئا )فَابْ تَ ُغو ...،  كذاب وابطال
يقول: فالتمسوا عند هللا الرزق ال من عند أواثنكم، تدركوا ما تبتغون من ذلك )َواْعُبُدوُه( يقول: 

 .(2) "إايكم، ونعمه اليت أنعمها عليكموذلوا له )َواْشُكُروا لُه( على رزقه 
دة األواثن اليت ال عبادعا قومه يف العراق إىل عبادة هللا وحده وترك فهذه دعوته واضحة، 

 .، وذلك هو لب التوحيدتنفع وال تضر 
وقد كانت الربهنة واالستدالل بعد التنظري واالستهالل طريقة إبراهيم عليه كما يف هذه 

يَم )اآلية وغريها من اآلايت، يقول هللا سبحانه وتعاىل:  ْم نَ َبَأ إِّبْ رَاهِّ ( إِّْذ قَاَل 69}َواْتُل َعَلْيهِّ
هِّ َما تَ ْعُبُدوَن ) َبِّيهِّ َوقَ ْومِّ نَي )( قَالُوا نَ ْعُبُد َأْصَناًما 70ألِّ ( قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم 71فَ َنَظلُّ َِلَا َعاكِّفِّ

َفُعوَنُكْم أَْو َيُضرُّوَن )72إِّْذ َتْدُعوَن ) ( 74( قَالُوا َبْل َوَجْداَن آاَبَءاَن َكَذلَِّك يَ ْفَعُلوَن )73( أَْو يَ ن ْ
ُتْم تَ ْعُبُدوَن ) نَي 76ْقَدُموَن )( أَنْ ُتْم َوآاَبؤُُكُم اأْلَ 75قَاَل أَفَ رَأَيْ ُتْم َما ُكن ْ ُْم َعُدوٌّ ِلِّ إِّالَّ َربَّ اْلَعاَلمِّ ( فَإِّهنَّ

ينِّ )77) ي َخَلَقِنِّ فَ ُهَو يَ ْهدِّ نيِّ )78( الَّذِّ ي ُهَو يُْطعُِّمِنِّ َوَيْسقِّ ( َوإَِّذا َمرِّْضُت فَ ُهَو 79( َوالَّذِّ
نيِّ ) ي ميِّيُتِنِّ مُثَّ ُُيْيِّنيِّ )80َيْشفِّ ي َأْطَمعُ 81( َوالَّذِّ ينِّ )  ( َوالَّذِّ يَئيتِّ يَ ْوَم الدمِّ َر ِلِّ َخطِّ ( 82َأْن يَ ْغفِّ

احلِِّّنَي ) لصَّ  [ 83 - 69( { ]الشعراء: 83َربمِّ َهْب ِلِّ ُحْكًما َوَأحلِّْقِنِّ ابِّ
ففي هذه اآلايت كذلك يقص هللا سبحانه تعاىل علينا قصة إبراهيم عليه السالم ودعوته 

 هللا تعاىل لنا استدراج إبراهيم عليه السالم وهنا يبني  لقومه إىل التوحيد وهجر الشرك واألواثن،
ببيان بطالن ما يفعلونه من عبادة األصنام  فبدأ ألهل الشرك وإبطال آِلتهم وإثبات التوحيد،

 
 . (18/  20جامع البيان ت شاكر ) (1)
 . (20/  20جامع البيان ت شاكر ) (2)



 

فأجابوا أبننا نؤله هذه ،  تلكم وآِلتهم  اهتمعبود  ِلم عمنا يفعلونه معبسؤا  واألواثن، واستدرجهم
والرد الذي أسكتهم أن سأِلم عن  ، فكان اجلوابونصلي  ِلا األصنام ونعكف على عبادهتا

إىل عبادهتا   الدوافع اليت تدفعأي شيء من  وعن    الدليل الذي يدل على أنه إله يستحق العبادة،
 فقال ِلم: واألدلة اليت يستندون إليها يف فعلهم ذلك،

إن مسعت فهل   م؟ مثهل تسمع هذه اآلِلة اليت تعبدوهنا مناجاتكم وطلباتكم وأدعيتك 
تستطيع إجابتكم وتلبية ندائكم وطلبكم؟ مث هل تستطيع إنقاذكم من عذاب هللا وبطشه إن 

 حل بكم؟
 بعد عبادتكم ِلذه األصنام؟  العاجل أو يف اآلجلهل من نفع تنتفعونه يف 

هل من ضر تتوقونه بعبادتكم لتلك اآلِلة سواء منها أو من غريها، فتحميكم وتقيكم 
 األضرار؟
 ؟جواهبم وماذا كان ردهمذا كان فما

مل يكن ِلم دليل مقنع أو حجة واضحة يستندون إليها، بل كان قوِلم املشركني وأهل 
ال ما يسمعوننا إذا دعوانهم، وال : وهو قوِلماخلرافات واألساطري يف كل وقت وكل مكان، 

وجدان آابءان يعبدون هذه اآلِلة فعبدانها،  :أجابوه أهنم يدل على ذلكو ينفعوننا وال يضرمون، 
لفائدة واملغزى من ذلك وال الدافع الذي يدفعنا إىل ذلك غري أننا نتبع آابءان فيما وال نعلم ا

 !!!فنحن نفعل ذلك اقتداء هبم فعلوا وعبدوا
فبان ِلم بطالن قوِلم وزيف آِلتهم اليت يعبدوهنا، وأبطل الشرك عليه السالم وعبادة 

إن كل رباهني اليت تدل على اإلله احلق، فقال رْحه هللا تعاىل: ، وبنيَّ ِلم الدالئل والاألواثن
تلك اآلِلة اليت تعبدوهنا من دون هللا تعاىل آِلة ابطلة ال برهان على عبادهتا وال دليل على 

عابديها، ولكِن أعبد ومن فهي ابطلة وأان ال أقر هبا بل أان بريء منها أتليهها واالنقياد ِلا، 
كونه رباهني على استحقاقه للعبادة، ومن تضافرت اآلايت والبينات على  من دلت الدالئل وال

، مث راح يسرد الدالئل والبينات على التوحيد واالنقياد واإلخالص له سبحانهإِلا متفرًدا ابلطاعة  
 ونبذ الشرك:



 

فاهلل سبحانه وتعاىل هو الذي خلق اإلنسان وال شريك له يف اخللق، وخالق  -1
وأوىل إبفراده سبحانه وتعاىل ابلعبادة يه والتقديس والتبجيل، اإلنسان أوىل ابلتأل

 واخلضوع واالنقياد، فمن انفرد ابخللق أوىل ابإلفراد ابلعبادة، وهذا هو التوحيد.
وخالق اإلنسان أعلم مبا يهديه ويصلح له وينفعه سواء أكان يف هذه الدار أم يف  -2

،  ابالتباع والطاعة دون ما سواه، ولذا فخالق اإلنسان أوىلالدار اآلخرة بعد املوت
 .بل إفراده ابلطاعة واالتباع أمر ال ينبغي لإلنسان اإلعراض عنه

وهللا سبحانه وتعاىل هو الذي سخر لإلنسان كل أنواع النعم اليت يتقلب فيها،  -3
ومن أهم تلك النعم تسخري طعام وهو املستحق تبًعا لذلك لعبادته وطاعته، 

اإلنسان وشرابه، فاهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان يف هذا الكون وسخر له أنواع 
ا ما لذَّ وطاب له، وجعل الناس يف َيكل منهاملأكوالت واملطعومات واملشروابت،  

ذلك أصناف شىت كما جعل املأكوالت واملشروابت أصنافًا شىت، فمنهم من يتلذذ 
ابللحوم ومنهم من يتلذذ ابلنباتيات ومنهم من يتلذذ ابملشروابت وكل نوع من 

ِلذه املطعومات هذه األنواع حتته أنواع وأنواع، ولوال تسخري هللا سبحانه وتعاىل 
ملا استطاع اإلنسان أن يعيش يوًما واحًدا على هذا الكون، أليس من   شروابتوامل

ر كل ذلك هو األوىل أبن يسمع له ويطاع؟! أليس من أعطى اإلنسان كل  سخَّ
ابلعبادة؟! أفيليق ابلعاقل أن تلك األنواع من األطعمة واألشربة أوىل أبن يفرد 

ض عنه بل ويقبل على غريه ويعبد يعطيه هللا سبحانه وتعاىل كل تلك النعم مث يعر 
أو جيعله سبحانه وتعاىل املنعم ومن ال ينعم سواء  غريه ويطلب الرزق من غريه؟!

 بسواء؟!
ومن الدالئل على التوحيد أن هللا سبحانه وتعاىل هو الذي ُيفظ اإلنسان ويدبر  -4

فات شئونه ويكلؤه برعايته وحفظه وتربيته سبحانه وتعاىل، فهو الذي ُيفظه من اآل
والعاهات، وهو الذي يشفيه من األمراض والصائب واملوبقات، وهو الذي ييسر 
له أموره وشؤونه يف احلياة ويف املمات، أو من العقل أن يعرض اإلنسان عمن كان 
كذلك مث هو يقبل على غريه ابلطاعة والعبادة واخلضوع واالنقياد؟! أو يساوي 

 ا من ذلك يف العبادة؟!بينه سبحانه وتعاىل بني من ال ميلك شيئً 



 

وهللا سبحانه وتعاىل كما خلق اإلنسان فبيده سبحانه وتعاىل موت هذا اإلنسان  -5
وحري مبن ، فهو احمليي وهو املميت، وهو املالك ملصري اإلنسان بعد املوت،  وفناؤه

ا إبفراده سبحانه وتعاىل ابلعبادة والطاعة.  كان كذلك أن يكون مستحقًّ
فرّب هذا : "( يف بيان دعوة إبراهيم عليه السالم إىل التوحيد310الطربي )يقول اإلمام 

الذي بيده نفعي وضرمي، وله القدرة والسلطان، وله الدنيا واآلخرة، ال الذي ال يسمع إذا 
. وإَّنا كان هذا الكالم من إبراهيم احتجاجا على قومه، يف أنه ال  دعي، وال ينفع وال يضرم

بغي أن تكون العبودة إال ملن يفعل هذه األفعال، ال ملن ال يطيق نفعا وال تصلح األلوهة، وال ين
 .(3)"ضرما

 إبراهيم عليه السالم ودعوته ألبيه إىل التوحيد 
بل   ،واألدهى واألمر يف هذه القضية أن أابه كان من أولئك املشركني ابهلل سبحانه وتعاىل

، وهو ما جعل دعوته أصعب وأشد من وابئعيهابل من صناعها  ،ومن عبدة األصنام واألواثن
 .غريه، فهو مأمور ابلرب أببيه ومأمور بدعوته إىل ما خيالف عقيدته وهواه

وقد بدأ ابحلوار فها هو إبراهيم يدعو والده إىل التوحيد وُيذره من عاقبة الشرك واملشركني،  
آِلته وابلسؤال عن الرباهني واحلجج الدافعة إىل أتليهها وعبادهتا من دون معه هنا أيًضا إببطال  

ُر وَ هللا سبحانه وتعاىل، فقال له:  ًئا{  اَيأََبتِّ ملَِّ تَ ْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل يُ ْبصِّ اَل يُ ْغِنِّ َعْنَك َشي ْ
ا أو نفع غريه أن تفة والعلم واإلدراك فضاًل عن لك أدوات املعر ا ال مت، وبنيَّ أهن[42]مرمي: 

ُر( شيئاما تصنع بعبادة الَوَثن ال"فضر، ت وال يدفع عنك ضرم شيء،  ،ذي ال يسمع )َوال يُ ْبصِّ
إَّنا هو صورة مصومرة ال تضرم وال تنفع، يقول ما تصنع بعبادة ما هذه صفته؟ اعبد الذي إذا 

 .(4) "دعوته مسع دعاءك، وإذا أحيط بك أبصرك فنصرك، وإذا نزل بك ضرم دفع عنك
خلو عملهم واعتقادهم من الرباهني، مث وبذلك أبطل عبادة آِلته وبنيَّ زيف حججهم و 

ما أوحى هللا سبحانه وتعاىل إليه من العلم احلق والعقيدة الصحيحة انتقل عليه السالم إىل بيان  
َن اْلعِّْلمِّ َما مَلْ ََيْتَِّك فَاتَّبِّعْ والعمل الصاحل، فقال:   رَاطًا َسوِّايًّ }اَيأََبتِّ إِّّنمِّ َقْد َجاَءّنِّ مِّ { ِنِّ أَْهدَِّك صِّ
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ا ِلواه وهوى آابئه ، فحاوره أبنه إن كان مل يعبد تلك األصنام واألواثن اتباعً [43]مرمي: 
األقدمني دون حجة وبرهان وعلم، فإن هللا سبحانه وتعاىل قد أعطاه علم ذلك وبلغه البالغ 
املبني مبا بنيَّ به احلق وأمهية التوحيد، وحذره من الشرك، وأقام على كل ذلك من البينات 

 عرف به العاقل سبيل احلق ويستبني سبيل املشركني والضالني. واحلجج ما ي
قال إبراهيم ألبيه: اي أبت إّن قد آاتّن هللا من ( رْحه هللا: "310قول اإلمام الطربي )ي

أبصرك هدى الطريق املستوي الذي ال   ؛العلم ما مل يؤتك فاتبعِن: يقول: فاقبل مِن نصيحيت
 .(5)"تضلم فيه إن لزمته، وهو دين هللا الذي ال اعوجاج فيه

أن ذلك الذي يعتقده والده ويفعله ليس إال وبعد ذلك حتدث إبراهيم عليه السالم عن 
وليس من العقل أن يرتك ابن آدم ما كان عليه أبوه آدم عليه إغواء من الشيطان وإضالل، 

وأيًضا ليس من املنطق أن  هو يتبع عدوه اللدود الشيطان عليه من هللا ما يستحق، السالم مث
، وملن يعادي ربه وخالقه ويعصيه، فقال: يسمع اإلنسان ويطيع ملن يكفر مبواله وخالقه ورازقه

ْيطَاَن َكاَن لِّلرَّْحَْ  ايَ } ْيطَاَن إِّنَّ الشَّ يًّا أََبتِّ اَل تَ ْعُبدِّ الشَّ  .[44{ ]مرمي: نِّ َعصِّ
َن الرَّْْحَنِّ فَ َتكُ  }ايَ مث قال عليه السالم:  َك َعَذاٌب مِّ ْيطَانِّ أََبتِّ إِّّنمِّ َأَخاُف َأْن مَيَسَّ وَن لِّلشَّ

، فانتقل بعد عرض احلجج والرباهني والرتغيب يف احلق إىل الرتهيب من [45{ ]مرمي: َولِّيًّا
فمن خالف أمر هللا سبحانه وتعاىل وخالف شرعه ودينه فهو الباطل ومن عواقبه الوخيمة، 

 ب األليم من هللا سبحانه وتعاىل سواء أكان ذلك يف الدنيا أم يف اآلخرة.مهدد ابلعقا
أصر على شركه وعاند و   عاند  ، بلذكريسلم له والده مبا  ومع كل تلك الدالئل والبينات مل  

َتهِّ أَلَْرمُجَنََّك َواْهُجْرّنِّ َملِّيًّا ) على ذلك، يُم لَئِّْن ملَْ تَ ن ْ يتِّ اَيإِّبْ رَاهِّ ( 46}قَاَل أَرَاغٌِّب أَْنَت َعْن آِلِّ
ُر َلَك َرّبمِّ إِّنَُّه َكاَن ّبِّ   يًّا )قَاَل َساَلٌم َعَلْيَك َسَأْستَ ْغفِّ ْن ُدونِّ اَّللَِّّ 47َحفِّ ( َوأَْعَتزُِّلُكْم َوَما َتْدُعوَن مِّ

يًّا ) َنا  48َوأَْدُعو َرّبمِّ َعَسى َأالَّ َأُكوَن بُِّدَعاءِّ َرّبمِّ َشقِّ ْن ُدونِّ اَّللَِّّ َوَهب ْ ا اْعتَ َزَِلُْم َوَما يَ ْعُبُدوَن مِّ ( فَ َلمَّ
ْدٍق َعلِّيًّا 49ا )َلُه إِّْسَحاَق َويَ ْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلَنا نَبِّيًّ  ْن َرْْحَتَِّنا َوَجَعْلَنا َِلُْم لَِّساَن صِّ َنا َِلُْم مِّ ( َوَوَهب ْ

م عليه السالم مل يعرض عن الرب أببيه رغم شركه وعبادته إبراهي ف  ،[51  -  46( { ]مرمي:  50)
، كما بل ظل يستغفر له حىت مات وعلم أنه من أعداء هللا تعاىل فأعرض عن ذلك لألصنام،
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َ َلُه أَنَُّه هللا تعاىل: قال  ا تَ َبنيَّ ُه فَ َلمَّ َبِّيهِّ إِّالَّ َعْن َمْوعَِّدٍة َوَعَدَها إِّايَّ يَم ألِّ }َوَما َكاَن اْستِّْغَفاُر إِّبْ رَاهِّ
يَم أَلَوَّاٌه َحلِّيٌم{ ]التوبة:  ْنُه إِّنَّ إِّبْ رَاهِّ  . [114َعُدوٌّ َّللَِِّّّ َترَبَّأَ مِّ

فلما تبني له مبوته مشرًكا ابهلل، تربأ منه، وترك : "( رْحه هللا310يقول اإلمام الطربي )
 ..االستغفار له.

، يربأ  ...،: وأوىل األقوال يف ذلك ابلصوابقال أبو جعفر أنه ملا تبني له أن أابه هلل عدوٌّ
، وهو به مشرك، وهو حاُل موته على شركه  .(6) "منه، وذلك حال علمه ويقينه أنه هلل عدوٌّ

 السالم واالحتجاج للتوحيدإبراهيم عليه 
إىل التوحيد ونبذ الشرك وأعمل فيها املنطق عليه السالم  املواقف اليت دعا فيها إبراهيم

ا، ومن تلك املواقف ما قصَّه هللا سبحانه  واحلجة والربهان ليست ابلقليلة، بل هي كثرية جدًّ
يَم يفِّ رَ  وتعاىل: ي َحاجَّ إِّبْ رَاهِّ ي }أملَْ تَ َر إِّىَل الَّذِّ َ الَّذِّ يُم َرّبمِّ بمِّهِّ َأْن آاَتُه اَّللَُّ اْلُمْلَك إِّْذ قَاَل إِّبْ رَاهِّ

َن اْلَمْشرِّقِّ فَْأتِّ  ْمسِّ مِّ لشَّ َ ََيِْتِّ ابِّ يُم فَإِّنَّ اَّللَّ يُت قَاَل إِّبْ رَاهِّ َن ُُيْيِّي َوميِّيُت قَاَل َأاَن ُأْحيِّي َوأُمِّ َا مِّ  هبِّ
ي َكَفَر َواَّللَُّ  َت الَّذِّ ي اْلقَ اْلَمْغرِّبِّ فَ ُبهِّ نيَ  اَل يَ ْهدِّ  . [258{ ]البقرة: ْوَم الظَّالِّمِّ

أبنه ميلك شيًئا من خصائص هللا سبحانه وتعاىل، وأمرًا من احتج عليه هذا املشرك  فهنا
األمور اليت ينسبها أهل التوحيد هلل تعاىل وهو التدبري، فأهل التوحيد يؤمنون بتوحيد الربوبية 

ولكن هذا الطاغية يزعم أنه يشارك املوىل وهو إفراد هللا سبحانه وتعاىل ابخللق وامللك والتدبري،  
وأنه ُييي ومييت؛ حيث إنه يؤتى ابلشخص من الناس فيأمر بقتله تدبري، سبحانه وتعاىل يف ال

ففند فيحىي ويعيش، يستحيي من كان يريد قتله فيعفو عنه وإماتته فيموت، ويؤتى آبخر ف
التدبري إىل قضية أخرى  هيم عليه السالم شبهته ونقله من هذه القضية املشتبهة من قضاايإبرا

 ة لكل ذي بصر.تدبري أمر الشمس الظاهر وهو 
قال إبراهيم صلى هللا عليه وسلم: فإن هللا الذي هو رّب َيِت ابلشمس من مشرقها، فأت  "

من مغرهبا! قال هللا تعاىل ذكره:"فبهت الذي كفر"، يعِن انقطع   -إن كنت صادقا أنك إله  -هبا
ينقل مسار  فطلب منه إن كان مشارًكا هلل سبحانه وتعاىل يف التدبري أن ، (7)"وبطلت حجته
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الشمس، وبدل أن تطلع من املشرق جيعلها تطلع من املغرب إن كان بيده شيء من التدبري، 
 فماذا كان؟!

ع لقد هبت واندحر ومل ُير جوااًب، وانتصر أهل التوحيد ورفع هللا إبراهيم عليه السالم وقم
 أهل الشرك وحججهم وهو احلال مع أهل الشرك يف كل زمان ومكان.

 ه السالم وقصة الكوكبإبراهيم علي
يف قصة إبراهيم عليه السالم اليت دارت بينه وبني أبيه  فقد أمران هللا سبحانه وتعاىل ابلتفكمِّر  

ى أبيه وكانت بداية القصة أن أنكر إبراهيم علآزر، ونقاشه معه وحماورته له ابحلجة والربهان، 
أتتخذ أصناًما آِلة"، فقال: "ادة،  طل ألوهيتها واستحقاقها للعب، وأبآزر الشرك وعبادة األصنام

 .(8)"تعبدها وتتخذها رابًّ دون هللا الذي خلقك فسوَّاك ورزقك؟
يتبني ملن أبَصره أنه جْوٌر عن قصد السبيل، وزواٌل ووصف حاِلم ابلضالل املبني، أي: "

عن حمجة الطريق القومي. يعِن بذلك أنه قد ضلم هو وهم عن توحيد هللا وعبادته، الذي 
 .(9)"استوجب عليهم إخالص العبادة له آبالئه عندهم، دون غريه من اآلِلة واألواثن

وهللا سبحانه وتعاىل قد امنت على إبراهيم عليه السالم وأراه ملكوت السماوات واألرض 
قال أبو جعفر: وأوىل األقوال يف أتويل ذلك ابلصواب، قوُل من قال: عىن هللا تعاىل كما "

لك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض"، أنه أراه ملك السماوات "وكذ ذكره بقوله:
واألرض، وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغري ذلك من 

 ...ى له بواطَن األمور وظواهَرهاعظيم سلطانه فيهما، وجلَّ 
ليكون  السماوات واألرض،وأما قوله:"وليكون من املوقنني"، فإنه يعِن أنه أراه ملكوت 

من معرفة وحدانيته، وما عليه قومه يقة ما هداه له وبصمره إايه، ويعلم حق ممن يقرم بتوحيد هللا،
 .(10)"من الضاللة، من عبادهتم األصنام، واَتاذهم إايها آِلة دون هللا تعاىل
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ئلة ال دوام وقد أظهر عليه السالم بطالن كل املعبودات اليت يعبدها أهل الشرك أبهنا زا
يس ِلا شيء من الدوام واإلله ال جيوز زواله فالك والقمر والشمس زائلة ولفالكواكب واألِلا، 

وعدمه بعد وجوده، بل اإلله ال بد أن يكون له كمال احلياة وكمال القيومية وذلك هلل سبحانه 
حيث   وتربأ منها؛  وتعاىل، وهذا ما اندى به إبراهيم عليه السالم بعد أن أبطل عبادات املشركني

}قَاَل اَيقَ ْومِّ إِّّنمِّ بَرِّيٌء  :انتقل بعد ذلك إىل بيان اإلله احلق واألدلة الدالة عليه سبحانه وتعاىل
ُِّكوَن ) َّا ُتشْر َن اْلُمْشرِّكِّنَي 78ممِّ َماَواتِّ َواأْلَْرَض َحنِّيًفا َوَما َأاَن مِّ ي َفَطَر السَّ َي لِّلَّذِّ ْهُت َوْجهِّ ( إِّّنمِّ َوجَّ

ُِّكوَن بِّهِّ إِّالَّ َأْن َيَشاَء رَ (  79) وّنمِّ يفِّ اَّللَِّّ َوَقْد َهَدانِّ َواَل َأَخاُف َما ُتشْر ُه قَ ْوُمُه قَاَل َأحُتَاجُّ ّبمِّ َوَحاجَّ
ُروَن ) َع َرّبمِّ ُكلَّ َشْيٍء عِّْلًما أََفاَل تَ َتذَكَّ ًئا َوسِّ ُكْم ( وََكْيَف َأَخاُف َما َأشْرَْكُتْم َواَل ََتَاُفوَن أَنَّ 80َشي ْ

ُتمْ  أْلَْمنِّ إِّْن ُكن ْ َّللَِّّ َما ملَْ يُ نَ زمِّْل بِّهِّ َعَلْيُكْم ُسْلطَااًن فََأيُّ اْلَفرِّيَقنْيِّ َأَحقُّ ابِّ  ( 81تَ ْعَلُموَن ) َأشْرَْكُتْم ابِّ
يَن آَمُنوا َوملَْ يَ ْلبُِّسوا إِّميَاهَنُْم بِّظُْلٍم أُولَئَِّك َِلُُم اأْلَْمُن َوُهْم   ،[82 - 78 ُمْهَتُدوَن{ ]األنعام: الَّذِّ

ه ":  يقول اإلمام الطربي رْحه هللا ، وأظهر خالف قومِّ ملا تبنيم له احلق وعَرفه، شهد شهادَة احلقم
أهلِّ الباطل وأهلِّ الشرك ابهلل، ومل َيخذه يف هللا لومة الئم، ومل يستوحش من قِّيل احلقمِّ والثبات 

"اي قوم إّنم بريء مما  هم إايه عليه، وقال ِلم:عليه، مع خالف مجيع قومه لقوله، وإنكار 
إّن وجهت وجهي  م يف عبادته من آِلتكم وأصنامكم،تشركون" مع هللا الذي خلقِن وخلقك

يف عبادِت إىل الذي خلق السماوات واألرض، الدائم الذي يبقى وال يفىن، وُُيْيي ومييت = ال 
 ر وال ينفع.إىل الذي يفىن وال يبقى، ويزول وال يدوم، وال يض

مث أخربهم تعاىل ذكره: أن توجيهه وجهه لعبادته، إبخالص العبادة له، واالستقامة يف ذلك 
ه له َوْجهه من ليس حبنيف، ولكنه به  لربه على ما ُيبُّ من التوحيد، ال على الوجه الذي يوجَّ

هه، بل ضارمه ومهل  مشرك، إذ كان توجيه الوجه على غري التحنُّف غري انفع وما أان من كه  موجمِّ
 .(11) "املشركني

 وقصة هدمه لألصنامإبراهيم عليه السالم 
قومه الذين دعاهم عليه السالم،  وممن عانده واستكرب ووقف أمام دعوته إىل التوحيد

فعاندوه واستكربوا وجتربوا على دالئل املوىل سبحانه وتعاىل وآايته ورسله، وإبراهيم صابر عليهم 
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فمرة حمتسب يف دعوهتم، َيتيهم بكل وسيلة ليقنعهم ويبصرهم احلق واِلدى والصراط املستقيم،  
اقبة اجملرمني َيتيهم ابألدلة العقلية واترة خيربهم مبا بلغه هللا سبحانه وتعاىل، وأخرى خيوفهم بع

وهذا ما حصل منه حني رأى َيتيهم أبدلة حسية واقعية، وقد يتنزل معهم حىت من قبلهم، 
فأراد إبراهيم أن يوضح ،  اإلصرار من قومه على الشرك وعلى عبادة األصنام اليت كانوا يعبدوهنا

تعاىل يقول هللا سبحانه و  ِلم أبسلوب حسي واقعي يرونه أبعينهم ويتلمسونه بكل حواسهم،
يَم )   عن ذلك: بْ رَاهِّ يَعتِّهِّ إَلِّ ْن شِّ هِّ 84( إِّْذ َجاَء َربَُّه بَِّقْلٍب َسلِّيٍم )83}َوإِّنَّ مِّ َبِّيهِّ َوقَ ْومِّ ( إِّْذ قَاَل ألِّ

ًَة ُدوَن اَّللَِّّ تُرِّيُدوَن )85َماَذا تَ ْعُبُدوَن ) نَي )86( أَئِّْفًكا آِلِّ ( فَ َنَظَر 87( َفَما ظَنُُّكْم بَِّربمِّ اْلَعاَلمِّ
يٌم )88ْظَرًة يفِّ النُُّجومِّ )نَ  ْم فَ َقاَل 90( فَ تَ َولَّْوا َعْنُه ُمْدبِّرِّيَن ) 89( فَ َقاَل إِّّنمِّ َسقِّ َتِّهِّ ( فَ رَاَغ إِّىَل آِلِّ

ُقوَن )91َأاَل أَتُْكُلوَن ) نيِّ )92( َما َلُكْم اَل تَ ْنطِّ ْلَيمِّ ْم َضْراًب ابِّ وَن ( فَأَقْ بَ ُلوا إِّلَْيهِّ يَزِّفُّ 93( فَ رَاَغ َعَلْيهِّ
ُتوَن )94) َيااًن 96( َواَّللَُّ َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلوَن )95( قَاَل أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنحِّ ( قَالُوا ابْ ُنوا َلُه بُ ن ْ

يمِّ )  . [98 - 83( فََأرَاُدوا بِّهِّ َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْسَفلِّنَي{ ]الصافات: 97فَأَْلُقوُه يفِّ اجلَْحِّ
فقد أثىن هللا سبحانه وتعاىل على إبراهيم عليه السالم يف مفتتح هذه اآلايت أبنه من عباده 

يَم )املوحدين، بل ممن سلَّم هللا قلبه من الشرك كثريه وقليله فقال:   بْ رَاهِّ يَعتِّهِّ إَلِّ ْن شِّ ( 83}َوإِّنَّ مِّ
 .[84 - 83{ ]الصافات: َجاَء َربَُّه بَِّقْلٍب َسلِّيمٍ  إِّذْ 

يقول تعاىل ذكره: إذ جاء إبراهيم ربه بقلب سليم من مام الطربي يف تفسريها: "يقول اإل 
، وهذه الرفعة اليت بلَّغه هللا إايها مل تكن وليد حلظتها بل كانت (12)"الشرك، خملص له التوحيد

نتيجة مثابرة ومناجاة والتجاء ودعوات منه عليه السالم كما قال هللا تعاىل عنه يف موضع آخر: 
َّ َأْن نَ ْعُبَد اأْلَْصَناَم{ ]إبراهيم: }َوإِّ  ًنا َواْجنُ ْبِنِّ َوَبِنِّ يُم َربمِّ اْجَعْل َهَذا اْلبَ َلَد آمِّ  [35ْذ قَاَل إِّبْ رَاهِّ

 وسيأِت الكالم على هذه اآلايت تفصيال ملا ِلا من ارتباط ابحلج والتوحيد.
زيف وبطالن آِلتهم اليت مث حتدث عن الوسيلة اليت أعملها لدعوهتم إىل التوحيد وبيان 

فقد دعاه ملكهم  ،فضاًل عن أن تنفع غريها أن تضره يدعوهنا وأهنا ال متلك لنفسها شيًئا
فتعلل أبنه رأى شيًئا من النجوم وعلم  وكان قومه من أهل التنجيم حلضور عيد من أعيادهم،

يف   م اليت يعبدوهناأنه مصاب ابلطاعون فعصب رأسه؛ ليرتكه قومه ويبعدوا عنه ويرتكوه واألصنا
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خوفًا من أن يعديهم، فلما تركوه جعل  ، وقد كان ما أراد، فقد اعتزلوه ونكصوا عنه معبدهم
م أبصنامهم ومتاثيلهم تلك اليت يعبدوهنا، فقرب إليهم الطعام وطلب منهم أن َيكلوها إن  يتهكَّ

وهل نفع ألنفسهم، ال من كانوا ميلكون ألنفسهم نفًعا، فلم يكن مبقدورهم أن ميلكوا شيًئا 
 ميلكون دفع الضر عن أنفسهم؟!

من بفأس  حتطيًما ونسًفاضراًب و  نعم، لقد اهنال إبراهيم عليه السالم على تلك األصنام
فكيف يعبد  ،ألصنام أن يدفع عن نفسه ذلك الضرتلك ا واحد من ، ومل يكن مبقدورحديد

 عاقل شيًئا ال ميلك نفًعا لنفسه وال ضرًّا؟!
 يف عنق الصنم األكرب،  مث وضع الفأس قطًعا متناثرة،فقد حطَّمها عليه السالم وجعلها 

إِّلَْيهِّ }َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا إِّالَّ َكبِّريًا َِلُْم َلَعلَُّهْم قوله تعاىل: يف  ذلك كما فصَّل املوىل سبحانه تعاىل
ُعوَن ) نَي )58يَ ْرجِّ َن الظَّالِّمِّ َتَِّنا إِّنَُّه َلمِّ ِلِّ ْعَنا َفىًت َيْذُكُرُهْم يُ َقاُل 59( قَالُوا َمْن فَ َعَل َهَذا آبِّ ( قَالُوا مسِّ

يُم ) ، وهنا [61  -  58{ ]األنبياء:  لنَّاسِّ َلَعلَُّهْم َيْشَهُدونَ ( قَالُوا فَْأتُوا بِّهِّ َعَلى أَْعنُيِّ ا60َلُه إِّبْ رَاهِّ
َتَِّنا  }سألوه وأقام عليهم احلجة والربهان، فجاءوه عجلني مسرعني، و  ِلِّ قَالُوا أَأَْنَت فَ َعْلَت َهَذا آبِّ

يُم ) ُقوَن )62اَيإِّبْ رَاهِّ ْم 63( قَاَل َبْل فَ َعَلُه َكبِّريُُهْم َهَذا فَاْسأَلُوُهْم إِّْن َكانُوا يَ ْنطِّ هِّ ( فَ َرَجُعوا إِّىَل أَنْ ُفسِّ
ْم َلَقْد َعلِّ 64نَُّكْم أَنْ ُتُم الظَّالُِّموَن )فَ َقالُوا إِّ  هِّ ُقونَ ( مُثَّ نُكُِّسوا َعَلى رُُءوسِّ { ْمَت َما َهُؤاَلءِّ يَ ْنطِّ

، فأحاِلم إىل آِلتهم اليت يعبدوهنا ليسألوها، إن كانت آِلتهم متلك نفًعا [65  -  62]األنبياء:  
م بطالن ما يعتقدونه من أتليه أو تدفع عن نفسها ضرًّا، وبذلك قامت عليهم احلجة وابن ِل

املستحق النفع والضر هو  يتفرد مبلكية تلك اآلِلة وعبادهتا من دون هللا سبحانه وتعاىل، فمن 
 للعبادة وإلفراده هبا.

َفُعُكْم }فاحتج عليهم إبراهيم عليه السالم بذلك و ْن ُدونِّ اَّللَِّّ َما اَل يَ ن ْ قَاَل أَفَ تَ ْعُبُدوَن مِّ
ًئا َواَل َيُضرُُّكْم ) ُلوَن{ ]األنبياء: 66َشي ْ ْن ُدونِّ اَّللَِّّ أََفاَل تَ ْعقِّ  - 62( ُأفٍم َلُكْم َولَِّما تَ ْعُبُدوَن مِّ

67] . 
منطق التجربُّ ابلقوة ، وجلأوا إىل فما كان منهم إال أن عتوا وعاندوا وازدادوا غيا إىل غيمِّهم

فحاولوا إحراقه بداًل من املقارعة ابحلجة كما هو حال الظلمة واجملرمني مع الرسل واألنبياء، 
ولكن هللا عز وجل أنقذه؛ حيث اندى إبراهيم عليه السالم ربه ومل يناج غريه وأظهر إخالصه 



 

التوحيد من األمور اليت ، وكان (13) وتوحيده هلل سبحانه وتعاىل وقال حسبنا هللا ونعم الوكيل
 عصمته من حرمِّ تلك النار إبذن هللا سبحانه وتعاىل.

َا  وأيًضا حذرهم وخوَّفهم وهو يف تلك احلال من اإلشراك ابهلل سبحانه وتعاىل  }َوقَاَل إَِّّنَّ
نْ َيا مُثَّ  ْن ُدونِّ اَّللَِّّ أَْواَثاًن َمَودََّة بَ ْينُِّكْم يفِّ احْلََياةِّ الدُّ َياَمةِّ َيْكُفُر بَ ْعُضُكْم بِّبَ ْعٍض اَتََّْذُُتْ مِّ يَ ْوَم اْلقِّ

رِّيَن ) ْن اَنصِّ ٌر 25َويَ ْلَعُن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم مِّ ( َفآَمَن َلُه لُوٌط َوقَاَل إِّّنمِّ ُمَهاجِّ
َنا َلُه إِّْسحَ 26إِّىَل َرّبمِّ إِّنَُّه ُهَو اْلَعزِّيُز احلَْكِّيُم ) بُ وََّة َواْلكَِّتاَب ( َوَوَهب ْ اَق َويَ ْعُقوَب َوَجَعْلَنا يفِّ ُذرمِّيَّتِّهِّ الن ُّ

احلِِّّنَي{ ]العنكبوت:  َن الصَّ َرةِّ َلمِّ نْ َيا َوإِّنَُّه يفِّ اآْلخِّ َناُه َأْجَرُه يفِّ الدُّ  .[ 27 - 24َوآتَ ي ْ
ولكن ذلك كله فأهل الشرك والوثنيون يتخذون من معبوداهتم يتوادون هبا فيما بينهم، 

الذين اَتذوا األواثن آِلة "  سيكون سرااًب يف اآلخرة ولن يبقى بينهم شيًئا، يقول اإلمام الطربي:
ول يق...  يعبدوهنا، اَتذوها مودة بينهم، وكانت ِلم يف احلياة الدنيا مودة، مث هي عنهم منقطعة 

تعاىل ذكره: مث يوم القيامة أيها املتوادمون على عبادة األواثن واألصنام، واملتواصلون على خدماهتا 
عند ورودكم على ربكم، ومعاينتكم ما أعدم هللا لكم على التواصل، والتوادم يف الدنيا من أليم 

 بعُضكم بعضا.  العذاب، )َيْكُفُر بَ ْعُضُكْم بِّبَ ْعٍض( يقول: يتربأ بعضكم من بعض، ويلعن
وقوله: )َوَمْأَواُكُم النَّاُر( يقول جلم ثناؤه: ومصري مجيعكم أيها العابدون األواثن وما تعبدون، 
رِّيَن( يقول: وما لكم أيها القوم املتخذو اآلِلة، من دون هللا )َمَودََّة  ْن اَنصِّ النار )َوَما َلُكْم مِّ

 .(14)"كم انر جهنم، فينقذونكم من عذابهبَ ْينُِّكْم( من أنصار ينصرونكم من هللا حني يصلي

 اخلامتة 
مل ينته احلديث عن إبراهيم عليه السالم بل هنا مبتدأ احلديث عن حج بيت هللا احلرام، 

مث أمره ابخلروج من أرض فقد نصره هللا على أولئك وجناه من النار وجعلها عليه برًدا وسالًما، 
العراق إىل األرض املقدسة يف الشام ومعه زوجته سارة عليها السالم فأقام هبا، مث انتقل إىل 
مصر مث إىل فلسطني، ولكنه رغب يف الولد وكانت زوجته سارة عقيًما، فأهدت إليه جارية 
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الم بدأت قصة ماء زمزم والسعي بني الصفا واملروة وبناء  ى هاجر، ومع هاجر عليها السَّ تسمَّ
 .البيت وتطهريه للطائفني والعاكفني والقائمني والركع السجود، وهو حمل حديثنا يف الورقة الثانية 

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
 يتبع هذه الورقة ورقة أخرى

 


