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امللخص

التف�سري هو ك�سف معاين القراآن، وبيان مراد اهلل من كالمه على وجه التحديد بيانًا 
م�ستنداً اإىل اأ�سوٍل �سحيحة معلومة.

لقد كان تف�سري القراآن يف ال�سدر الأول من الإ�سالم قلياًل؛ لأنه نزل بل�سانهم، وهم اأهل 
العربية والف�ساحة، واهلل خاطبهم مبا يفهمونه.

ثم تو�سعت احلاجة اإليه بعد امتداد الدولة الإ�سالمية، ودخول العجم وكرثة اللحن. ثم 
تطور واتخذ مناهج واجتاهات متنوعة تعود باخت�سار اإىل اجتاهني، هما: التف�سري باملاأثور، 

والتف�سري بالراأي.
وتف�سري  بالقراآن،  القراآن  تف�سري  حيث:  من  التف�سري  يف  الواردة  الأقوال  ي�سمل  والأول 
ن اأ�سلم من  القراآن بال�سنة، وتف�سري القراآن باأقوال ال�سحابة والتابعني، ويلحق به املاأثور عمَّ

اأهل الكتاب واملعروف بالإ�رصائيليات.
القراآن  تف�سري  يف  املختلفة  العلوم  توظيف  يف  والجتهاد  الراأي  اإبداء  ي�سمل  والثاين 
وفق قواعد تتيح للمف�رص الوقوف على لغته وبالغته؛ ليبني اإعجازه، ولي�ستنبط منه الأحكام 

والعرب وفق اجتاهات تالئم حاجات الع�رص، ومتطلبات العلم احلديث.
وهذا البحث بعنوان: »حتريق اإبراهيم - عر�س ونقد -«، فيه حقيقة ما ح�سل مع 
خليل اهلل من ن�رص على اأعدائه الكائدين اخلا�رصين الأ�سفلني. وفيه تقرير حقيقة املعجزة 

التي اأيد اهلل بها خليله، وجناه من عقوبة املوت حرقًا بعد اأن اعتدى على اآلهتهم. 
العقلي يف حقيقة ما ح�سل،  الأثري، ولالجتاه  اأي�سًا درا�سة تف�سيلية لالجتاه  وفيه 
والراأي الذي اأختاره حمافظًا على الإعجاز اأوًل، واأخذ العربة ثانيًا. واهلل اأعلم مبرادِه، وهو 

العليم باأ�رصار كتابه.
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Abstract

Translation means explaining the meaning of the Holy Quranic verses 
in accordance with the authentic resources. In the past the translation of 
the Holy Quran was not so common between Islamic scholars because 
they were linked to the Arabic Language(the language of the Holy Quran), 
however,  with the passage of time, scholars started the translation in two 
approaches:

The first is called factually translation, with depends meanly on 
understanding the Quranic verses through the Quran it self or Sunna(saying 
of the Prophet Muhammad peace be upon him) or his companion’s 
findings.

The second is called considered opinion translation(Ijtihad), it depends 
meanly on understanding the Quranic verses in light of other sciences to 
determine the miracles and phenomenons of this magnificent Book.

This research entitled as “Burning of Ibraham(peace be upon him), it 
summarizes the story of Ibraham with his tribe. It concentrates also on the 
miracle that happened to him after he was put on fire and it turned to be safe 
for him. The research used the above mentioned translation approaches to 
find out exactly the true story of that miracle.
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مقدمة:

ة، ودرجة الر�سالة ف�ساًل منه تعاىل ملن ي�ساء من َخْلِقِه، من  ُبوَّ احلمد هلل الذي جعل ُرْتَبَة النُّ
لدن اآدم اإىل اأن اأتى بالنبي اخلامت، والر�سول القائم، نبينا حممد، اأر�سله باأكمل دين، 
واأمت نعمة. وال�سالة وال�سالم على جميع الأنبياء واملر�سلني. اللهم اأرنا احلق حقًا وارزقنا 
رب  يا  طاعتك  يف  اأعمالنا  و�سدد  واهدنا  اجتنابه،  وارزقنا  باطاًل  الباطل  واأرنا  اتِّباعه، 

العاملني.

وبعد:
ة  نَّ ال�سُّ ويف  وتف�سريه،  الكرمي  القراآن  يف  الأنبياء  ق�س�س  فيها  اأقراأ  مرة  كل  يف  فاإين 
يف  وقلت  النار،  يف  اإبراهيم  اهلل  خليل  حتريق  ق�سة  عند  ْفت  توقَّ اإلَّ  و�رصحها،  ال�سحيحة 
�سعور  ف�سيطر  معرفتها؟  اإىل  ال�صبيل  املف�رصون  �صلَّ  بحيث  الغمو�س  من  هي  هل  نف�سي: 
د اهلل  بها خليله  قوي على نف�سي واأنا اأقراأ كالم اهلل تعاىل يف الآيات والرباهني التي اأيَّ
اأن اأَْكُتَب بحثًا يف حتريقه، وبخا�سة اأن معظم املف�رصين اقت�رصوا على املنقول من تاريخ 
بني اإ�رصائيل، وعولوا على روايات من اأ�سلم منهم، ومل يختلفوا يف حرق اإبراهيم يف النار، 

بل ح�سل الإجماع منهم على ذلك.
واإن الذي دعاين اإىل اأن اأعرف حقيقة ما ح�صل له  جملة اأ�صباب هي:

لوا يف تف�سري بع�س الآيات على ما ُنقل اإليهم من تاريخ بني  اإن معظم املف�رصين قد عوَّ
اإ�رصائيل، والتاريُخ َنْقٌل لالأخبار، قلَّما ي�سل الأمر فيه اإىل اأبعَد من ظنون.

اإن البحث العلمي – ولي�س البحث املجرد - هو النافذة التي تطل على ما ي�ستقر يف 
النف�س، ويخلد اإليه القلب، ويقتنع به العقل. واإن احلقائق العلمية ل تتعار�س مع الن�سو�س 
الباحثون من حقائق  اإليه  ال�رصعية. واإن الإ�سالم ل يخ�سى البحث العلمي، ول ما يتو�سل 

علمية.
 – اأجد جوابًا �سافيًا عنها عند املف�رصين  اأطرحها على نف�سي، ول  الأ�سئلة التي كنت 

قدامى ومعا�رصين-، وهي:
ال�صوؤال الأول: ملاذا قرر قوم اإبراهيم  حرقه يف النار وهو مل ُيقرّ بالعتداء على 
َمها ثانياً؟! فاأي �رصيعة هذه  اأ�صنامهم اأولً؟! ثم مل يكن يف القوم من ي�صهد عليه اأنه حطَّ
اأي قانون اعتمدوا ؟! وملاذا عاقبوه  النار؟! وعلى  ال�سماع باحلرق يف  التي تعاقب مبجرد 
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بالتحريق دون القتل اأو ال�سلب اأو الرجم املوؤدي اإىل املوت؟!
ال�صوؤال الثاين: ملاذا جمعوا له كل هذا احلطب؟! ففي الأخبار اأنهم مكثوا �سهراً يجمعون 
احلطب، وينذرون النذور بجمع احلطب اإْن هم �ُسفوا من مر�س، اأو خرجوا من بالء، ويو�سون 
بع�سهم باجلمع، وفيها اأنهم اأ�رصموا النار �سبعة اأيام، وقيل: اأربعني يومًا!! اأمل يكن بالإمكان 
اأن يجمعوا له ما يكفي حلرقه، وهو حزمة واحدة كما هو املعهود يف حرق اآدمي واحد؟! كما 

هو عند جريانهم الهنود، اأ�سحاب الديانة الربهمية مثاًل، يف حرق موتاهم.
ال�صوؤال الثالث: ملاذا قذفوه باملنجنيق؟! األي�س من املمكن اأن ل يقع يف النار فيموت 
من اأثر ال�سقطة فتذهب الفائدة من جمع احلطب واإ�رصامه؟! اأمل يكن بالإمكان اأن يحمله رجل 
يف  ورد  فتى– كما  وهو  والقدمني-؟!  الكتفني  موثق  اأو رجالن فيلقيانه يف النار– وهو 
القراآن الكرمي على ل�سانهم– »�سمعنا فتى يذكرهم ُيقال له اإبراهيم «)الأنبياء 60(، وُيقال 

له يف لغة العرب: فتى �سارخ، وهو الذي مل تكتمل حليته بعد.
النار؟!  من    اهلل  اه  اأن جنَّ بعد  منهم  اأحد  بدعوته  يوؤمن  مل  ملاذا  الرابع:  ال�صوؤال 
األي�س ِمْنهم رجل ر�صيد؟! ومعلوم اأنه اإذا ظهرت معجزة على يد مّدعي النبوة فمن القوم من 

ي�ستجيب، ومنهم من يرف�س ال�ستجابة.
فمثاًل، ملا اأْظَهَر اهلل  معجزة مو�سى  - وهي الع�سا- على حبال ال�سحرة، خّر 
ال�سحرة �سجداً م�ستجيبني ملو�سى، ومتحدِّين لفرعون بقولهم له: { قالوا لن نوؤثرك على ما 
جاءنا من البينات والذي فطرنا فاق�س ما اأنت قا�س اإمنا تق�سي هذه احلياة الدنيا اإنا اآمنا 
بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اأكرهتنا عليه من ال�سحر واهلل خري واأبقى })�سورة طه اآية 72، 
73( ومثاًل، ملا قال الغالم للملك: ل�سَت بقاتلي حتى جتمع النا�س يف �سعيٍد، وت�سلبني على 
جذع، وتاأخذ �سهمًا من كنانتي، وتقول: با�سم اهلل رب الغالم، ثم ترميني به، فرماه فوقع يف 

�سدغه، فو�سع يده عليه ومات، فقال النا�س: اآمنا برب الغالم.)1(
ومعلوم اأن الإعجاز يف حتريق اإبراهيم يف النار وخروجه منها اأظهر واأعظم، ومع ذلك 

مل يقف مع اإبراهيم من ين�رصه، ومل ن�سمع من النا�س كلمة: اآمنا برب اإبراهيم.
ول  اليهود،  عند  املقد�س  الكتاب  يف  اإبراهيم  ق�صة  ترد  مل  ملاذا  اخلام�س:  ال�صوؤال 

يعرفون عنها �صيئاً ؟! علمًا باأن اإبراهيم من الأنبياء الآباء، وهو جد اأنبيائهم وملوكهم.
النار؟!  يف  ُيحرق  مل  اإبراهيم  اأن  اإىل  الكاتبني  بع�س  ذهب  ملاذا  ال�صاد�س:  ال�صوؤال 
اأمثال الكاتب حممد اأ�سد ليوبولد فاي�س » حيث قال: اإن النار اإ�سارة اإىل نار ال�سطهاد التي 
كان على اإبراهيم اأن يقا�سيها، والتي �ست�سبح بعد ذلك ب�سبب عنفوانها م�سدر قوة روحية، 

و�سالم باطني«.
النبوة  املرئية عن  اإحدى املحطات  اإىل ندوة دينية يف  اأ�ستمع  اأين كنت  اأتفق  واأخريا 
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والأنبياء، فلفت انتباهي قول اأحدهم: اإن اإبراهيم  مّلا كان يف م�رص، اأوثقوه وربطوه يف 
�سجرة ي�سيل الدهن من اأغ�سانها عند ا�ستداد احلر. ومّلا �سال الدهن على بدنه، اأ�رصموا النار 

فيها فاحرتقت، ومل يحرتق اإبراهيم، واإنَّ الذي احرتق منه وثاقه !.
هذا ما لفت انتباهي، ولقناعتي باأن التف�سري لي�س ب�ساعة ُتْعر�س على النا�س حتى 
يقبلوا ما يفهمون، ويرتكوا ما ل يفهمون، - فهذا الكالم مرفو�س غري مقبول – كذلك لي�س 
يف و�سعي اأن اأجتاهل اأقوال املف�رصين واأدلتهم، فقد تكون حقًا، بل اأُح�سُن الظن فيهم، فاأقول: 
اأنهم داّلون  اأ�سرت�سد باأقوالهم على  النقل، واإين  اإليه علمهم عن طريق  اإنهم قالوا مبا و�سل 

ومبيِّنون – جزاهم اهلل  خريا -.
وقد راأيت اأن اأ�ستعر�س اأقوالهم، فاأتفح�سها، واأتبني مدلولتها ومراميها، من�سفًا غري 
النف�ُس على املعنى الذي  اإذا ح�سلِت  متحيز، وباحثًا متفهمًا غري مدافع ول مهاجم، حتى 
يغلب على الظن اأنه احلق، وعلى املدلول الذي ل يكون هناك ما هو اأقرب اإىل احلق منه، ُعدت 
اإىل املاآخذ والعرتا�سات، فاإن وجدت لها �سبياًل تدخل منه اإىل هذا املدلول وذلك املعنى 
�سايرتها وتابعتها، ووقفت اإىل جانبها، واأعلنت موافقتي لها، وان�سمامي لأ�سحابها ُحبًا 
يف احلق واأهله. اإن وجدُت غري ذلك اأخذت ال�سبيل عليها، ورددتها على اأعقابها، وبينُت اأنها 
العلم هو  اأي�سًا حبًا يف احلق واأهله. فاإن  اإليه،  اإىل ما ل �سبيل  اأرادت ما ل يراد، وتطلعْت 

احلق، ومن فرق بني العلم واحلق فلي�س هو من العلم ول من احلق يف �سيء.
ويف هذه اخلطة �رصُت، وعلى حول اهلل وقوته اعتمدُت، وجعلُت احلق هديف، ل يهمني 
هو يف جانب املف�رصين الناقلني، اأو يف جانبي، اإذا جاز يل اأن اأتقدم بال�رصح والك�سف خطوة 
من عندي بعد ا�ستئذان اأهل العلم الباحثني املخت�سني؛ لأنها اجتهاد ق�سدت به الإي�ساح 
فح�ْسب واأرجو اأن ل اأكون قد اأقحمت نف�سي فيما ل ينبغي للمرء اأن ُيقحم نف�سه فيه، ولكنه 

البحث العلمي الذي ُيْكِرُه املرَء على ما ل يريده – اأحيانًا-.
بع�س  نقد  يف  وذلك  وال�ستنباط،  وال�ستقرار  والتاأمل،  التحليل  منهج  اعتمدُت  وقد 
الأقوال، وتوثيق بع�س الأخبار. ومن ثمَّ ا�ستنباط احلقائق، والنتائج يف �سوء اأقوال العلماَء 

القدامى واملعا�رصين، ورتبت البحث على مقدمة، ومبحثني، وخامتة.
اأ�سلم من علماء بني  اأما املبحث الأول: فقد جعلته لالجتاه الأثري، اأي املنقول عمن 
  وهو اجتاه ي�سوق اإىل عوام النا�س معنى اإلقاء اإبراهيم ، اإ�رصائيل يف حرق اإبراهيم

ره. ع، ي�سعب ت�سوُّ يف نار عظيمة مهولة ل ِقبل لأحد اأن يقرتب منها، وم�سهد جملجل مروِّ
 ، اإبراهيم  التاأملي يف حتريق  التحليلي  الثاين: فقد جعلته لالجتاه  املبحث  واأما 
وهو اجتاه ي�سوق اإىل اخلا�سة معنى اآخر يغاير الجتاه الأول – وهو املق�سود من البحث 
اأعظم اخلطر واإن كان ي�سبه احلق ولي�س بحق-.  وهو التف�سري بالراأي املجرد الذي هو من 
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املخالف  وال�سنَّة،  للكتاب  املوافق  وهو  اخرتته،  الذي  احلق  ْنُت  َبيَّ املبحث  هذا  ختام  ويف 
للراأي والهوى.

واأما خامتة البحث: فقد �سمنتها النتائج والتو�سيات التي انتهيت اإليها يف حقيقة ما 
. ح�سل من حتريٍق خلليل اهلل اإبراهيم

وبهذا اأكون قد اأنهيت مو�سوع البحث الذي اأتقدم به اإىل القارئ الكرمي – اأعني اخلا�سة 
البحث،  اختيار  اأح�سنت  قد  اأكون  اأن  كبري    باهلل  واأملي   – اهلل  بدين  العلم  اأهل  من 
واأح�سنت الكتابة فيه، ووفقت يف النتائج التي تو�سلت اإليها، ول اأّدعي اأن ما تو�سلت اإليه 

هو اأح�سن ما يقال، ول اأنه يجب الأخذ به، وترك ما عداه، بل اأقول: 
اإنه راأٌي مبنٌي على قواعد واأ�س�س من و�سع العلماء، ولي�س من التف�سري بالراأي املذموم،  

املبني على غري اأُ�ّس، وامل�ستند اإىل غري اأ�سل من كتاب ول �سنة.
واإنه راأي يجوز فهمه، ويجوز الأخذ به، خا�سة بعد اأن َفرَّقِت الإ�رصائيليات من ياأخذ 

بها اإىل م�سارب يغ�س مبائها الوارد، ول يرتوي منها ال�سارب.
امل�سلمني،  اأبناء  به  ينفع  واأن  الفهم،  هذا  مني  يتقبل  اأن  وجل  عز  املوىل  من  راجيًا 
لأنني  نف�س؛  َحُه عن طيب  واأ�سحِّ بها،  لأنتفع  ين�سحني مبالحظاته؛  اأن  قراأُه  وراجيًا ممن 
جعلت احلق هديف، ل يهمني بعده اأن يكون احلق من جانبي اأو من جانب غريي، فاإن هذا 

هو ق�سدي، واحلق اأحق اأن ُيتبع، واحلمد هلل رب العاملني.
املبحث الأول: الجتاه الأثري يف حقيقة حتريق اإبراهيم  يف النار.

املبحث،  هذا  ويف  البحث،  هذا  لكتابة  دفعني  الذي  الباعث  املقدمة  يف  ذكرت    
�ساأتناول امل�سائل التالية:

. • 	 امل�صاألة الأوىل: َعْر�ٌس ملا قيل يف معنى حتريق اإبراهيم
•امل�صاألة الثانية: مناق�صة الأقوال املعرو�صة. 	

املسألة األوىل:

يح�سن بي يف هذه امل�ساألة اأن اأنقل ما جمعه الإمام الطربي من اأقوال يف تف�سري قوله 
تعاىل: { قالوا حّرقوه وان�رصوا اآلهتكم اإن كنتم فاعلني. قلنا يا نار كوين برداً و�سالمًا على 

اإبراهيم  واأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخ�رصين })�سورة الأنبياء، الآيات 70-68(.
قال: قوله تعاىل: { قلنا يا نار كوين برداً و�سالمًا على اإبراهيم  } يف الكالم مرتوك 
اجتزئ بدللة ما ذكر عليه منه وهو فاأوقدوا له ناراً؛ ليحرقوه، ثم القوه فيها. فقلنا للنار: يا 
نار كوين برداً و�سالمًا على اإبراهيم ، وذكر اأنهم ملا اأرادوا حرقه بنوا له بنيانًا فحب�سوه يف 
بيت، وجمعوا له حطبًا حتى اإن كانت املراأة لتمر�س فتقول: لئن عافاين اهلل  لأجمعن حطبًا 

. لإبراهيم
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فلما جمعوا له واأكرثوا من احلطب حتى اإن الطري لتمر بها فتحرتق من �سدة وهجها. 
فعمدوا اإليه فرفعوه على راأ�س البنيان، فرفع اإبراهيم  راأ�سه اإىل ال�سماء فقالت ال�سماء 
دعاكم  واإن  به  اأعلم  اأنا  فقال:  فيك،  ُيحرق  اإبراهيم  ربنا،  واملالئكة:  واجلبال  والأر�س 
واأنا  ال�سماء  يف  الواحد  اأنت  اللهم  ال�سماء:  اإىل  راأ�سه  رفع  – حني  اإبراهيم  وقال  فاأغيثوه، 
فقذفوه  الوكيل،  ونعم  اهلل  ح�سبي  غريي،  يعبدك  اأحد  الأر�س  يف  لي�س  الأر�س،  يف  الواحد 
  ، فكان جربيل  اإبراهيم  و�سالمًا على  برداً  نار كوين  يا  فقال:  فناداها،  النار،  يف 
هو الذي ناداها. وقال ابن عبا�س: " لو مل ُيتبع بردها �سالمًا ملات اإبراهيم  من �سدة 

بردها". فلم يبق يومئذ نار يف الأر�س اإل طفئت، ظنت اأنها هي تعنى.
فلما طفئت النار، نظروا اإىل اإبراهيم  فاإذا هو رجل اآخر معه، واإذا راأ�س اإبراهيم يف 
حجره مي�سح عن وجهه العرق، وُذكر اأن ذلك الرجل هو ملك الظل، واأنزل اهلل  ناراً، فانتفع 

بها بنو اآدم، واأخرجوا اإبراهيم فاأدخلوه على امللك ومل يكن قبل ذلك دخل عليه.
عن كعب، قال: ما اأحرقت النار من اإبراهيم  اإّل وثاقه.

عن قتادة، قوله: قلنا يا نار كوين برداً و�سالمًا على اإبراهيم. قال: ذكر لنا اأن كعبًا كان 
يقول: ما انتفع بها يومئذ اأحد من النا�س، وكان كعب يقول: ما اأحرقت النار يومئذ اإل وثاقه. 
عن علي بن اأبي طالب ،  يف قوله: يا نار كوين برداً و�سالمًا على اإبراهيم ، قال: بردت 

عليه حتى كادت تقتله حتى قيل: و�سالمًا، قال: ل َت�رُصّيه.
عن املنهال بن عمرو قال: قال اإبراهيم  خليل اهلل: ما كنت اأيامًا – قط- اأنعم مني 
من الأيام التي كنت فيها يف النار. عن �سعيد قال: ملا اأُلقي اإبراهيم خليل اهلل يف النار، قال 
امللك خازن املطر: رب، خليلك اإبراهيم رجا اأن يوؤذن له فري�سل املطر. قال: فكان اأمر اهلل 
 اأ�رصع من ذلك فقال: يا نار كوين برداً و�سالمًا على اإبراهيم . فلم يبق يف الأر�س 

نار اإل طفئت.
عن اأبي هريرة قال: اإن اأح�سن �سيء قاله اأبو اإبراهيم – ملا رفع عنه الطبق وهو يف 

. النار َوَجَدُه ير�سح جبينه-، فقال عند ذلك: ِنْعَم الرُب رُبك يا اإبراهيم
عن �سعيب اجلبائي قال: اأُلقي اإبراهيم  يف النار وهو ابن �ست ع�رصة �سنة، وُذبح 
بيت  من  مذبحه  وكان  �سنة،  ت�سعني  ابنة  وهي  �سارة  وولدته  �سنني،  �سبع  ابن  وهو  ا�سحق 

اإيلياء على ميلني، وملا علمت �سارة مبا اأراد باإ�سحق َبِطَنْت يومني وماتت اليوم الثالث.
قال ابن جريج: قال كعب الأحبار: ما اأحرقت النار من اإبراهيم  �سيئًا غري وثاقه 

الذي اأوثقوه به.
عن معتمر بن �سليمان التيمي عن بع�س اأ�سحابه قال: جاء جربيل  اإىل اإبراهيم 
األك حاجة؟    اإبراهيم  اأو ُيقمط؛ لُيلقى يف النار قال: يا  عليهما ال�سالم وهو يوثق   

قال: اأما اإليك فال.
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اأنت،  اإل  اإله  ل  النار:  يف  ليلقوه  يوثقونه  جعلوا  حني  قال    اإبراهيم  اأن  اأرقم  عن 
�سبحانك، رب العاملني، لك احلمد، ولك امللك، ل �رصيك لك.

عن اأبي العالية يف قوله: قلنا يا نار كوين برداً و�سالمًا على اإبراهيم، قال: ال�سالم: ل 
يوؤذيه بردها، ولول اأنه قال: و�سالمًا لكان الربد اأ�سد عليه من احلر.
عن ابن جريح قوله: برداً: قال: بردت عليه، و�سالمًا: ل توؤذيه.

عن معمر عن قتادة، قلنا يا نار كوين برداً و�سالمًا على اإبراهيم  قال: قال كعب: 
ما انتفع اأهل الأر�س يومئذ بنار، ول اأحرقت النار يومئذ �سيئًا اإل وثاق اإبراهيم.

وقال قتادة: مل تاأت يومئذ دابة اإل اأطفاأت عنه النار اإل الوزغ. وقال الزهري: اأمر النبي  
 بقتله، و�سماه فوي�سقًا.

قوله: واأرادوا به كيداً. يقول تعاىل ذكره: { واأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخ�رصين } 
يعني الهالكني.

عن ابن جريح: واأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخ�رصين. قال: القوا �سيخًا منهم يف النار؛ 
َي اإبراهيم ، فاحرتق.)2( لأَْن ُي�سيبوا جناته كما جُنِّ

كما يح�سن بي اأن اأنقل – بت�رصف كبري- بع�س ما قاله املف�رصون – قدميًا وحديثًا- 
  يف ق�سة حرقه لأبنيِّ عظمة امل�سهد، والهول وال�سدة يف هذا احلدث مع الفتى اإبراهيم

– وهو الذي مل تكتمل حليته بعد -.
اأقول: قالوا يف تف�سري قوله تعاىل:{ قالوا حّرقوه وان�رصوا اآلهتكم اإن كنتم فاعلني} 
اأَفَحم قومه الكفرة بالرباهني واحلجج  ذكر اهلل  يف هذه الآية اأن نبيه اإبراهيم  ملا 
القاطعة جلئوا اإىل ا�ستعمال القوة؛ لأن امُلبِطل اإذا اأُفحم بالدليل جلاأ اإىل ما عنده من القوة؛ 

لي�ستعملها �سد احلق، فاختاروا له اأفظع ِقْتلة، وهي الإحراق بالنار.)3(
واختلفوا يف الذي اأ�سار باإحراقه فقيل:"منرود"، وعن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: 
رجل من اأعراب العجم، يريد: الأكراد. وقيل: اإن ا�سمه "هيزن" وقيل: هريون، وقيل: هينون، 

فخ�سف اهلل  به الأر�س فهو يتجلجل فيها اإىل يوم القيامة.)4(
اأ�سناف احلطب  وحني هموا باإحراقه حب�سوه، ثم بنوا بيتًا كاحلظرية، وجمعوا �سهراً 
وكانت   ، لإبراهيم  حطبًا  لأجمعن  اهلل  عافاين  لئن  فيقول:  مير�س  الرجل  كان  حتى 
املراأة تنذر – يف بع�س ما تطلب – لئن اأ�سابته لتحِطنبَّ يف نار اإبراهيم ، وكان الرجل 
يو�سي ب�رصاء احلطب واإلقائه فيها. وكانت املراأة تغزل وت�سرتي احلطب بغزلها فتلقيه فيها 
ولهب  عظيم،  �رصر  لها  فكان  ناراً،  واأ�رصموها  الأر�س  من  جْوبة  يف  جعلوه  ثم  احت�سابًا، 
مرتفع مل توقد نار – قط- مثلها حتى كادت الطري حترتق يف اجلو من وهجها، ثم و�سعوه 
يف املنجنيق مقيداً مغلوًل، فرموا به فيها، فرفع راأ�سه اإىل ال�سماء فقال: ح�سبي اهلل  ونعم 
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الوكيل. فقذفوه يف النار. وكان ابن �ست ع�رصة �سنة. وقيل: وكان ابن �ست وع�رصين �سنة.)5( 
والأول اأ�سوب لأنه معنى الفتى يف لغة العرب.

�سبعة  عليها  اأوقدوا  النار  احلطب  من  ناحية  كل  يف  واأ�سعلوا  اأرادوا،  ما  جمعوا  وملا 
اأيام. وقيل: اأربعني يومًا. وروي اأنهم مل يعلموا كيف يلقونه فيها فجاء اإبلي�س فعلمهم عمل 

املنجنيق، وقيل: رجل من اأعراب فار�س من الأكراد، فعملوه.)6(
من  فيهما  ومن  والأر�س  ال�سماء  �ساحت  به،  وُرمي  املنجنيق،  يف  ع  ُو�سِ وعندما 
النار،  اإبراهيم خليلك يلقى يف  نا،  اأْي ربَّ الثقلني �سيحة واحدة:  اإل  املالئكة وجميع اخللق 
ولي�س يف اأر�سك اأحد يعبدك غريه، فٌاَذْن لنا يف ن�رصته، فقال اهلل : اإنه خليلي، لي�س يل 
غريه خليل، واأنا اإلهه، ولي�س له اإله غريي. فاإن ا�ستغاث ب�سيء منكم، اأو دعاه، فلين�رصه، فقد 
اأذنت له يف ذلك، واإن مل يدع غريي، فاأنا اأعلم به، واأنا ولّيه، فخلوا بيني وبينه. فلما اأرادوا 
اإلقاءه يف النار اأتاه خازن املياه، فقال: اإْن اأردَت اأخمدُت النار، واأتاه خازن الرياح، فقال: 

اإن �سئت طريت النار يف الهواء. فقال اإبراهيم: ل حاجة يل اإليكم، ح�سبي اهلل ونعم الوكيل. 
وروي عن اأُبّي بن كعب اأن اإبراهيم قال حني اأوثقوه؛ ليلقوه يف النار، قال: ل اإله اإل 
اأنت، �سبحانك، رب العاملني، لك احلمد، ولك امللك، ل �رصيك لك، ثم رموا به يف املنجنيق اإىل 
النار، فا�ستقبله جربيل  فقال: يا اإبراهيم، األك حاجة؟ فقال: اأما اإليك فال. فقال جربيل 

: فا�ساأل ربك. فقال اإبراهيم: ح�سبي من �سوؤايل علمه بحايل.)7(
وقالوا يف تف�سري قوله تعاىل: { قلنا يا نار كوين برداً و�سالمًا على اإبراهيم}: اأي ذات 
برد و�سالم، وجاءت العبارة هكذا؛ للمبالغة، واملراد: اأُْبُردي، في�سلم منك اإبراهيم. اأو اأُبردي 

برداً غري �سار. 
واختلف كيف بردت النار، فقيل: اأزال اهلل  عنها ما فيها من احلر والإحراق، واأبقاها 
على الإ�ساءة وال�ستعال. وقيل: دفع عن ج�سم اإبراهيم حّرها واإحراقها مع ترك ذلك فيها.
وقيل: خلق بينه وبينها حائاًل. ومعنى ال�سالم: ال�سالمة. وقد روي اأنه لو مل يقل �سالمًا لهلك 

اإبراهيم من الربد.
ومل يبق يومئذ نار يف الأر�س اإل طفئت، ظنت اأنها هي ُتعنى، فلم ُينتفع يف ذلك اليوم 
بنار يف العامل. ولو مل يقل:"على اإبراهيم" لبقيت النار ذات برد اأبداً، فما اأحرقت النار من 

اإبراهيم اإل وثاقه.
قالوا: وكان اإبراهيم يف ذلك املو�سع �سبعة اأيام.)8(

فكان  اإبراهيم".  على  و�سالمًا  برداً  كوين  نار  يا   " فقال:  فناداها،  النار،  يف  فقذفوه 
جربيل  هو الذي ناداها، وقيل: اهلل  تعاىل هو الذي ناداها.)9(

وقال اإبراهيم: ما كنت – قط – اأيامًا اأنعم مني من الأيام التي كنت فيها يف النار.
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وقيل: اإن اإبراهيم مكث هناك اإما اأربعني، واإما خم�سني يومًا، وبعث اهلل  ملك الظل 
اإليه    اهلل جربيل  قالوا: وبعث  يوؤن�سه،  اإبراهيم  اإىل جنب  فيها  فقعد  اإبراهيم  يف �سورة 
بقمي�س من حرير اجلنة وُطْنُف�سة، فاألب�سه القمي�س، واأقعده على الطنف�سة وقعد معه يحدثه، 

وقال جربيل : يا اإبراهيم، اإن ربك يقول لك: اأما علمت اأن النار ل ت�رص اأحبائي؟.
ثم نظر منرود واأ�رصف على اإبراهيم من �رصح له، فراآه جال�سًا يف رو�سة وامللك قاعداً 
اإىل جنبه وما حوله نار حترق احلطب، فناداه: يا اإبراهيم، كبرٌي اإلهك الذي بلغْت قدرته حال 
بينك وبني ما اأرى. يا اإبراهيم، هل ت�ستطيع اأن تخرج منها؟ قال: نعم. قال:هل تخ�س اإن اأقمت 
فيها اأن ت�رصك؟ قال: ل. قال: فقم، فاخُرْج منها، فقام اإبراهيم مي�سي فيها حتى خرج منها. 
اإىل  اإبراهيم، َمن الرجل الذي راأيته معك يف مثل �سورتك قاعداً  اإليه، قال له: يا  فلما خرج 
جنبك؟ قال: ذاك ملك الظل، اأر�سله اإيّل ربي؛ ليوؤن�سني فيها. فقال منرود: يا اإبراهيم اإين مقرب 
اإىل اإلهك قربانًا؛ ملا راأيت من قدرته وعزته فيما �سنع بك حيث اأبيت اإل عبادته وتوحيده. 
اإين ذابح له اأربعة اآلف بقرة. فقال اإبراهيم: اإذاً ل يقبلها منك ما كنت على دينك حتى تفارقه 
اإىل ديني. فقال: ل اأ�ستطيع ترك ملتي وملكي، ولكن �سوف اأذبحها. فذبحها له منرود، ثم كف 

عن اإبراهيم، ومنعه اهلل  منه. ومل تاأت – يومئذ- دابة اإل اأطفاأت عنه النار اإل الوزغ.)10(
اأو حرِّقوه  اإل اأن قالوا اقتلوه  وقالوا يف تف�سري قوله تعاىل: { فما كان جواب قومه 
فاأجناه اهلل من النار اإن يف ذلك لآيات لقوم يوؤمنون })�سورة العنكبوت اآية 24(. ملا اأقام 
براهينه،  عن  جتيبوا  ل  فقالوا:  املتكرب،  جواب  جوابهم  كان  قومه،  على  الربهان  اإبراهيم 
اأُ�سند  اأو حّرقوه. وكان ذلك قول بع�سهم. لكن ملا قيل فيهم، ور�سي به الباقون،  واقتلوه، 
اإىل كلِّهم، فاتفقوا على حتريقه، فاأ�رصموا له النار، فاألقوه فيها، فاأجناه اهلل  منها، ومل 

ُي�سلطها عليه، بل جعلها عليه برداً و�سالمًا.)11(
وهكذا اأكون قد انتهيت من عر�س ما قيل يف معنى حتريق اإبراهيم يف النار. وجملة 
ما قاله املف�رصون هو: اإما اجتهاد، واإما نقل عن علماء بني اإ�رصائيل، ولي�س فيه ن�س واحد 

�سحيح عن ر�سول اهلل  غري حديث الوزغ – فيما اأعلم -.
امل�ساألة الثانية: مناق�سة الأقوال والنظرة املو�سوعية التاأملية يف املوا�سع التي ُذِكر 

فيها حتريقه يف القراآن.
 اأناق�س اأقوال اأ�سحاب هذا الجتاه فاأقول: اإن غاية ما تعلق به هوؤلء املف�رصون – يف 
هذا ال�سدد- هو اأقوال ماأثورة عمن اأ�سلم من اأهل الكتاب، مثل الذي ُيروى عن كعب الأحبار 
التوراة  باأن  العلم  اإىل اهلل تعاىل. هذا مع  العلم ب�سحتها  العلماء  التي فو�س  وغريه، وهي 
عندهم مل تذكر هذه الق�سة، ومل ُت�رص اإليها. على جاللة اإبراهيم ، ومكانته عندهم، اإذ هو 

النبي  الأب لأنبيائهم.
اإذاً هي اأقوال �رصت اإليهم من علماء بني اإ�رصائيل، لي�س فيها قول واحد �سح عن النبي 
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 اأنه قاله، وبنّي فيه كيفية اإلقاء اإبراهيم  يف النار. واإن الذي ورد هو: حديث اأم �رصيك: 
حدثنا عبيد اهلل بن مو�سى اأو ابن �سالم عنه: اأخربنا ابن جريح عن عبد احلميد بن جبري عن 
�سعيد بن امل�سيب عن اأم �رصيك ر�سي اهلل عنها اأن ر�سول اهلل اأمر بقتل الوزغ. وقال: " كان 

)12(." ينفخ على اإبراهيم
وعن �سعيد بن امل�سيب اأن امراأة دخلت على عائ�سة وبيدها عكاز فقالت: ما هذا؟ فقالت: 
لهذه الوزغ؛ لأن نبي اهلل  حدثنا:" اأنه مل يكن �سيء اإل ُيطفئ على اإبراهيم  اإل هذه 

الدابة" فاأمرنا بقتلها.)13(
وعن �سائبة – مولة الفاكه بن املغرية – اأنها دخلت على عائ�سة فراأت يف بيتها رحمًا 
مو�سوعًا، فقالت: يا اأم املوؤمنني، ما ت�سنعني بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ، فاإن نبي 
اهلل اأخربنا: اأن اإبراهيم  ملا اأُلقي يف النار مل تكن يف الأر�س دابة اإل اأطفاأت النار غري 

الوزغ، فاإنها كانت تنفخ عليه، فاأمر ر�سول اهلل بقتله")14(
قال يعقوب بن �سيد علي يف كتابه:)مفاتيح اجلنان �رصح �رصعة الإ�سالم(:)واإمنا نفخ؛ 
لأن جبلتها على اخلبث والإف�ساد، واأنها بلغت مبلغًا ا�ستعملها ال�سيطان، فحملها على نفخ 
يبدو يل هذا  تف�سريه، ول  البي�ساوي يف  قاله  ما  اخلليل()15(، وهو عني  فيها  امللقى  النار 

التف�سري مقنعًا، واإل لتوقفت عنده. ول اأجتراأ اأن اأخطو خطوة واحدة تبعدين عنه.
حتريق  عن  احلديث  ورد  التي  املوا�سع  يف  تاأملت  لقد   :- ب�رصاحة   – اأقول  لكني 
اإبراهيم   يف القراآن العظيم، وقد جاءت على ترتيب امل�سحف يف الأنبياء فالعنكبوت 

فال�سافات.
ففي الأنبياء: بعد اأن ق�س اهلل تعاىل حماورة اإبراهيم  مع قومه يف �ساأن الأ�سنام، 
وحتطيمه لها، ثم جمادلة قومه يف �ساأنها، بعد ذلك كله �سجل اقرتاح املالأ من قومه فقال: 
{ قالوا حرِّقوه وان�رصوا اآلهتكم اإن كنتم فاعلني قلنا يا نار كوين برداً و�سالمًا على اإبراهيم  
فيها  باركنا  التي  الأر�س  اإىل  ولوطًا  الأخ�رصين وجنيناه  فجعلناهم  كيداً  به  واأرادوا   

للعاملني ووهبنا له ا�سحق ويعقوب نافلة وكاًل جعلنا �ساحلني})الآيات 70-68(.
ويف العنكبوت: �سجل مقرتح قومه مرة اأخرى مبزيد من التف�سيل فقال: { فما كان 
جواب قومه اإل اأن قالوا اقتلوه اأو حّرقوه فاأجناه اهلل  من النار اإن يف ذلك لآيات لقوم 
يوؤمنون وقال اإمنا اتخذمت من دون اهلل اأوثانًا مودة بينكم يف احلياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بع�سكم ببع�س ويلعن بع�سكم بع�سًا وماأواكم النار وما لكم من نا�رصين فاآمن له لوط 

وقال اإين مهاجٌر اإىل ربي اإنه هو العزيز احلكيم ووهبنا له ا�سحق ويعقوب})24 -27(.
ويف ال�سافات، وبعد اأن �رصب اأ�سنامهم، وجادلهم يف عدم �سالحية هذه املنحوتات 
للعبادة، لأنها خملوقة من دون اهلل  �سجل مقرتحهم مرة ثالثة، فقال: { قالوا ابنوا له 
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ربي  اإىل  ذاهب  اإين  وقال  الأ�سفلني،  فجعلناهم  كيداً  به  فاأرادوا  اجلحيم  يف  فاألقوه  بنيانًا 
�سيهدين})97-99(. ثم يق�س علينا هذا ال�سياق القراآين خرب تب�سريه  مبولد اإ�سماعيل 
الذبيح، وما كان من فدائه اإ�سافة اإىل مولد ا�سحق. وقد ورد ذكر ذلك يف ال�سورتني املتقدمتني 

خمت�رصاً، يف حني مت تف�سيله يف ال�سافات. 
اأقول: من الوا�سح عند التاأمل يف ال�سياقات القراآنية املتقدمة اأنها تت�سابه يف عر�س 

احلقائق الآتية:
للعبادة، فهي  اآلهتهم   لقومه يف عدم �سالحية  اإبراهيم  الأوىل: جمادلة  احلقيقة 
ل ت�رص ول تنفع، ول ترزق، وهي خملوقة هلل منحوتة من الب�رص، كما هو وا�سح من خالل 

مراجعة �سياق الق�سة يف ال�سور الثالث.
ومن خالل املراجعات العامة يف اآيات القراآن الكرمي، يبدو اأن هذه املحاورات مل تكن 
بني اإبراهيم  وقومه فح�سب، بل كانت مع اأبيه اأي�سًا كما هو وا�سح من خالل �سور اأخرى 
مثل ما وقع يف الأنعام ومرمي والزخرف واملمتحنة وبراءة التي عقبت على جانب من هذا 

احلدث اأي�سًا.)16(
قوم  من  املالأ  اقرتاح  ال�سور:  هذه  فيه  تت�سابه  الذي  الثاين  والأمر  الثانية:  احلقيقة 
يف النار، واإلقاوؤه    على بع�سهم البع�س، والذي يق�سي باأن يتم حتريقه    اإبراهيم 
فيها- كما هو وا�سح من ال�سياقات الآنفة الذكر-. ولكن الذي �سكت عنه القراآن الكرمي هو: 
م�ساألة التحريق الفعلي لإبراهيم ، فهل اأُلقي يف النار على احلقيقة اأو ل ؟ كل ما هنالك 
قتله- كما  اأو  النار،  بتحريقه يف  املالأ من قومه  �سجلت مطالبة  الذكر  ال�سالفة  الآيات  اأن 

ف�سل يف ذلك �سياق العنكبوت-.
اأما احلقيقة الثالثة التي ت�سابهت الآيات يف عر�سها: ت�سجيل جناة اإبراهيم  من 
  النار، وذهابه اإىل الأر�س املباركة يف فل�سطني، و�سياحته يف الأر�س، وكيف مّن اهلل

عليه بالذرية ال�ساحلة من اإ�سماعيل وا�سحق وباقي ذريته.
والذي �سكت عنه القراآن – مرة اأخرى- هل النجاة كانت قبل احلرق بالنار اأو بعده؟. 
باأنه ح�سل ثمة حتريق، وذلك من  اإمياءة خفيفة  اأوماأ  القراآين  ال�سياق  اأن  الأمر  كل ما يف 
خالل قوله تعاىل يف الأنبياء: { قلنا يا نار كوين برداً و�سالمًا على اإبراهيم  }. اأي اأن 

اهلل  نزع منها خ�سي�سة الإحراق – كما قيل -.
عن  حتدثت  التي  الإ�رصائيلية  الروايات  عنه:  امل�سكوت  الأمر  هذا  يف  ل  ف�سّ والذي 
مو�سوع جمع احلطب والإلقاء يف النار. وقول اإبراهيم  :)ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل(. وهذه 
الروايات اأوردتها كتب التف�سري املختلفة، وملا �سكت عنها القراآن الكرمي، وملا مل تكن منه 

مبوقع املعار�سة ول املناق�سة، فنفو�س العلم ب�سحتها اإىل اهلل تعاىل.
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  اإبراهيم  �ساأن  يف  القراآنية  الآيات  معظم  اأن  الواقع  اأقول:  املبحث  لهذا  وختامًا 
اأو الإلقاء  القتل  اأو  اإن احلرق  �سكتت عن مو�سوع التحريق الفعلي بالنار، واكتفت بالقول: 
يف اجلحيم كان من مقرتحات قومه، وبعد ذلك كانت جمادلة اإبراهيم   لأبيه وقومه يف 
�ساأن اآلهتهم – كما وقع يف العنكبوت وال�سافات – ثم بعد ذلك اعتزل قومه، ووهب اهلل له 

الذرية ال�ساحلة، اإ�سماعيل وا�سحق و�سائر بنيه من بعده.
واإنه وبناًء على ذلك كله، فاإنني اأنظر يف الجتاه الآخر يف حتريق اإبراهيم  بالنار، 

و�ساأعر�سه يف املبحث الثاين مف�ساًل.
واأنبُِّه يف البداية اأنني ل اأق�سد يف عر�سه تقريره وتثبيته، اأو القول اإنه احلق الواقع، اأو 
ال، واإنه ميكن  واقع احلق يف احلرق، وغاية ق�سدي يف هذا العر�س اأن اأقول: اإن القراآن حمَّ
فهمه على اأكرث من وجه، وخا�سة الَق�س�س فيه، �رصط املحافظة على الإعجاز والعتبار، 
   واإن الفهم ال�سليم – فيما اأبحث هنا – هو ما �ساأقرره يف نهاية البحث، وهو اإن �ساء اهلل

تعاىل احلق الذي ل ُبعد فيه، ول عقل ُينافيه، ول جمال فيه للرد اأو العرتا�س.
املبحث الثاين: الجتاه العقلي يف حقيقة التحريق بالنار.

لكي اأحيط باأهم جوانب هذا املبحث، ل بد من معاجلة النقاط التالية:
. • 	 النقطة الأوىل: حقيقة دعوة اإبراهيم

. • 	 النقطة الثانية: حماكمة اإبراهيم
•النقطة الثالثة: الإعجاز من خالل الأركان املادية املح�سو�سة الواردة يف الن�س  	

القراآين، التي ت�سور حادثة التحريق.
النقطة األوىل: دعوته.

كان اإبراهيم  حنيفًا م�سلمًا وما كان من امل�رصكني، دعا قومه اإىل عقيدة التوحيد 
اخلال�س، ال�سافية الثائرة على الآلهة الباطلة. وكان هدفه الأ�سمى هو: حتقيق هذه العقيدة 
بها  التي حطم  العظيمة  تلك هي مهمته  ال�سائدة.  الوثنية  ال�ساطعة يف �سباب هذه  النقية 
اأ�سنام قومه، واأهان بها اآلهتهم املادية، فاأف�سد عليهم اأديانهم وت�سوراتهم، وهز نفو�سهم 
وم�ساعرهم هزة عنيفة، وكان قد بداأ دعوته بالإ�ساءة اإىل اآلهتهم بالقول ال�سيئ البليغ الذي 
والهجران  بالرجم  يقول  عما  ينته  مل  هو  اإن  كالمه  عقوبة  يحذره  اإليه  النا�س  اأقرب  جعل 
 لئن مل تنته لأرجمنك  اإبراهيم  اآلهتي يا  اأنت عن  اأراغب  والإهانة، قال تعاىل: { قال 
واهجرين مليًا})مرمي، 46(؛ وذلك مت�سكًا بتقليد الآباء. وكذلك اأخرب اهلل تعاىل عن اإبراهيم 
قال  عاكفني  لها  فنظل  اأ�سنامًا  نعبد  قالوا  تعبدون  ما   } بقوله:  قومه،  حماجة  يف   
اآباءنا كذلك يفعلون}  اأو ي�رصون قالوا بل وجدنا  اأو ينفعونكم  اإذ تدعون  هل ي�سمعونكم 
بتقليد  ال�ستم�ساك  اإىل  ال�سوؤال  مورد  عن  القاطع  اجلواب  عن  فحادوا   .)74-70 )ال�سعراء، 



ĎČĔ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس عشر - حزيران 2009

الآباء. وكان هذا هو قرار قومه منه، يتقدمهم اأبوه يف الإ�ساءة اإليه، ومن الوا�سح اأنه قرر 
اأن يعتزلهم بعد اأن ا�ستنفذ كافة ال�سبل يف الإقناع واملحاورة دون جدوى، غري اأن اإبراهيم 
 مل يكتف بهذا، ومل يقف عند هذا احلد من القول، بل تعداه اإىل اأمٍر فائٍق ملعهودهم، وهو 

�رصب اآلهتهم،، واحلط من كرامتها وعلو قدرها.

النقطة الثانية: حماكمته.

اأثناء بعدهم  اأكربها  – با�ستثناء  –اأ�سنامهم احلجرية  اآلهتهم    اإبراهيم  ملا حطم 
عنها، عرفوا اأن اإبراهيم  هو امل�ستبه به يف العتداء عليها، بناء على معهودهم ال�سابق 
اإنه ملن الظاملني  وهو: ما �سمعوه عنه قبل ذلك، قال تعاىل: {قالوا من فعل هذا باآلهتنا 

قالوا �سمعنا فتى يذكرهم يقال له اإبراهيم })الأنبياء 60-59(.
و�ساألوه بعد اأن جاوؤوا به يف م�سهد عظيم: { قالوا اأاأنت فعلت هذا باآلهتنا يا اإبراهيم 

 قال بل فعله كبريهم هذا فا�ساألوهم اإن كانوا ينطقون})63-62(. 
وهنا اأ�سل اإىل حقيقة مهمة وهي: اأن اإبراهيم  مل يقر مبا فعل، ومل يكن يف القوم 
من ي�سهد عليه، فانعدم الدليل، وبقيت �سبهة الدليل قائمة، وهي لي�ست بدليل قطعًا، فلم ميلك 

القوم اإل اأن يحاكموه حمكمة كيدية جُترِّمه، وتنتهي به اإىل املوت قتاًل اأو حرقًا....
ولكن، من اأين لهم اأن يتخل�صوا منه على اأعني النا�س بال برهان ومن غري بيان؟ 
لذلك اآثروا اأن ي�سوقوه اإىل الت�رصيع املوجب لعقوبة قتله اأو حرقه اإن هو ُحِكَم �سده واأُثبت 

عليه فعله.
وال�صوؤال هو: ما الت�رصيع املوجب لقتله اأو حرقه حتى يتخل�س القوم منه؟ ويكون 

ذلك على اأعني النا�س لعلهم ي�سهدون.
وللجواب على هذا ال�سوؤال، دخلُت بولع �سديد، اأحُم�س الآراء والأقوال، واأُديل بدلوي يف 
الدلء، ويف نف�س املياه التي ي�ستقي منها غريي، ومل اأخرج عن نطاقها، م�سيفًا هذا الراأي 
اإىل ما بينته يف املبحث الأول من اأن الآيات القراآنية تركت كيفية هالك اإبراهيم  ومل 
توجد  التي  الثغرة  هذه  لأَ�ُسدَّ  ؛  اأتقدم  املفتوح  الباب  هذا  ومن  ال  القراآن حمَّ واإن  تو�سحه، 
ر عقاًل من لهيب  وَّ وه مب�سهٍد ل ُيَت�سَ يف ثنايا الراأي الذي بداأه املف�رصون، ومل ُيِتموه؛ بل اأمتُّ
يحتاج من  ول  الوادي،  ْفر، ميالأ  ال�سُّ واجِلمالت  بالق�رص،  ُر  ُيَذكِّ و�رصر  ال�سماء،  ُيناطح  نار 

املخلوقات اأّل اإىل الوزغ ال�سغري ينُفُخ عليه لإ�سعاله. فاأقول:
�سائع معروف عندهم من  ما هو  ، متت حماكمته ح�سب  اإبراهيم  اأن  املمكن  من 
الكيِّ بالنار، وهو و�سع النار على ل�سان املتَّهم بوا�سطة اآلة حُتمى يف النار حتى ت�سري ناراً 
رت النار فيه اإىل  حارقة، ثم ُيكوى بها ل�سانه. فاإن كان �سادقًا مل ت�رصه، واإن كان كاذبًا اأثَّ



حتريق إبراهيم عليه السالم
ونقد- _ عرض 

د.حافظ اجلعبري

Ďčċ

حد ي�سبه الكّي. وهذا الذي ي�سميه اأهُله والقائمون عليه:)الب�سعة(، اأو)التلحي�س(، والقائم عليه 
هو: امُلب�سع، اأو امُللح�س.)17( وهي اإحدى و�سائل التحقيق وال�سغط النف�سي على املتهم، والقرار 
فيها خا�سع ملزاج املب�سع امللح�س، فاإما اأن يدينه، واإما اأن يربئه. ولعل هذا القانون العريف 
كان �ساريًا اأيام اإبراهيم  ح�سبما هو مقرر يف �رصيعة حمورابي حوايل: )1780 ق.م(.)18(
ولو اأردت اأن اأدخل يف هذا الجتاه واأديل بدلوي فيه غري متجاوز لالإمكان فبا�ستطاعتي 
اأن اأقول: هل هذا هو ما ح�صل لإبراهيم، وهو ما كان يح�صل مع غريه من الذين ُيتَّهمون 

بتهٍم توجب العقوبة بالقتل اأو احلرق؟!.
مع  يكون  فما  غريه،  مع  يكون  ملا  املغايرة  كل  مغاير  اإبراهيم  مع  ح�سل  ما  ولكن 
غريه هو حرق ملرة واحدة فح�سب. اأما ما كان مع اإبراهيم ، فهو حتريق ولي�س حرقًا، اإذ 
احلرق غري التحريق، فالتحريق �سيغة مبالغة، وهي تفيد تكثري الفعل من فاعله، اأّي حرٌق 
بعده حرٌق بعده حرق..... وهكذا بداعي الكيد له، حتى توؤثر النار فيه في�ستحق عقوبة احلرق 

بالإلقاء يف النار اأو القتل.
ولعل هذا يوافق قوله تعاىل: { واأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخ�رصين }. حقًا، اإنه الكيد 
بالتحريق لكن دون جدوى؛ لأنه هنا تتدخل قدرة اهلل يف اإظهار ما هو فائق ملعهود الب�رص، 
النار،  الإحراق املودعة يف  �سلب اهلل خا�سية  ب�سبب  التحدي؛ وذلك  له، مهما كان  ومبطل 
وجعلها باردة عليه؛وذلك برهان من اهلل يربئ به خليله من التهمة، وي�سلمه من العقوبة 
  اإبراهيم  و�سالمًا على  برداً  نار كوين  يا  قلنا  لها عدتها: {  اأعدوا  والتي  التي تنتظره 

واأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخ�رصين }. 
فههنا اأمران، اأََمَر اهلُل بهما النار – وهي اإحدى جنود اهلل، مثلها مثل الرياح يف غزوة 

الأحزاب، ومثل الأمطار يف غزوة بدر-.
الأمر الأول: كوين برداً: اأي باردة ل تكوي. ذلكم الإعجاز!

الأمر الثاين: و�سالمًا: اأي كوين ُم�َسلِّمة له من التهمة. ذلكم الإعجاز!.
النقطة الثالثة: اإلعجاز.

دعني يف هذه النقطة ا�ستعر�س الآيات الكرمية التي حتدثت عن ذلك العمل العظيم، 
وهو اأن قومًا اأرادوا اأن يتعززوا ب�رصيعتهم العرفية؛ ليغلبوا نبيًا على اأمره، وي�سلوا اإليه ِب�رَصٍّ 
واأذى، فن�رصه اهلل عليهم، ورد كيدهم بعد اأن كانوا يف ثقة من حتّديهم، فلم ُيفدهم ذلك �سيئًا، 
�سالني،  وكانوا  خيبة،  ب�رص  وردهم  اأعمالهم،  واأ�سل  �سعيهم،  وخيَّب  اآنافهم،  اهلل  اأرغم  بل 
وكان دينهم عبادة الأوثان. فظهرت قدرة اهلل فوق قدرتهم �سيانة لنبيه، وهي نعمة من اهلل 

 غمر بها خليله.
اأقول: اإن تف�سري الآيات الكرمية – على نحو ما �سبق - ي�ستمل على الأركان املادية 



ĎčČ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس عشر - حزيران 2009

ور حدث التحريق، وهي: املح�سو�سة التي وردت يف الن�س ُت�سَ
•ي�ستمل على ثبوت)النار( الذي ورد يف الن�س القراآين حيث اأقول: اإن القوم و�سعوا النار  	

عليه.
• ي�ستمل على ثبوت)التحريق( الذي ورد يف الن�س القراآين، حيث اأقول: اإن القوم حّرقوه  	

وحرقوه، وكرروا وكرثوا وبالغوا يف ذلك وهو معنى التحريق.
• ي�ستمل على ثبوت)الربد( الذي ورد يف الن�س القراآين، حيث اأقول: اإن اهلل تعاىل �سلب  	

النار خا�سية احلرق ف�سارت باردة عليه.
• ي�ستمل على ثبوت)ال�سالم( الذي ورد يف الن�س القراآين، حيث اأقول: اإن ال�سالم معناه  	

الرباءة. واملراد براءته من التهمة املوجهة اإليه.
•  ي�ستمل على �سريورة القوم خا�رصين وكانوا قد اأعدوا وجهزوا كل ما يلزم للتخل�س منه.	

اأقول: وهذه الأمور اخلم�سة: النار، التحريق، الربد، ال�سالم، واخل�رصان على اأعني النا�س، 
هي الأركان املادية املح�سو�سة التي وردت يف الن�س القراآين. ففي قوله تعاىل: { قلنا يا 
نار} ِذْكر للنار. ويف قوله تعاىل: { قالوا حرقوه} ِذْكر للتحريق. ويف قوله تعـــاىل: { 
كوين برداً و�سالمًا } ِذْكر للربد وال�سالمة. ويف قوله تعاىل: { واأرادوا به كيداً فجعلناهم 
انتهى  التي  النهاية  النا�س وب�سهادتهم، وهي  اأعني  ِذْكر للحدث اخلا�رص على  الأخ�رصين} 

. اإليها قوم اإبراهيم
وهكذا، اأكون قد ذكرت اأركان الواقعة كما ذكرها القراآن الكرمي من غري اأن اأُنق�س منها 
فقوا على ثبوتها يف احلدث الذي  �سيئًا. وهي نف�س الأركان التي ذكرها املف�رصون جميعًا، واتَّ

لوه.  موه وهوَّ موه و�سخَّ عظَّ
ولكن، بقي اأن يقال: كيف هذا؟ ويف قوله تعاىل: { قالوا ابنوا له بنيانًا فاألقوه يف 

اجلحيم فاأرادوا به كيداً فجعلناهم الأ�سفلني }.
ولكي اأتبنيَّ اجلواب اأعود اإىل الآيات مرة اأخرى؛ لأجد اأن الآيات تركت بيان الإلقاء يف 
اجلحيم. وهذا جانب يف الواقعة يتطلع العقل اإىل معرفته؛ لتتم له معرفة الواقعة من جميع 
جوانبها، ونحن نتلم�س ال�سبيل ملعرفة هذا اجلانب، فاإن الروايات فيه كثرية وخمتلفة، واإن 

الأفكار والآراء فيه تتزاحم متواردة على اجلانب الذي َذَكَر اأن الآيات القراآنية مل تبينه.
واإن اختالف الروايات يف اأمر الإلقاء يف النار يدل على اأن الآراء فيه وليدة الجتهاد 

يف املنقول عمن لي�س ال�سماع عنه حجة ملزمة – اأعني من اأ�سلم من اأهل الكتاب –.
القراآن، وهو ت�سوير  كما وردت يف    اإبراهيم  لعلَّ هذا هو ت�سوير حادثة حتريق 
ل يخرج عن نطاق الن�س القراآين مع ما ورد عن املف�رصين يف تف�سريه، لي�س يل �سيء فيه 
وما  الن�س،  يف  ورد  ما  بني  بها  ربطْت  التي  عقاًل  املمكنة  املحتملة  الإ�سافة  هذه  �سوى 



حتريق إبراهيم عليه السالم
ونقد- _ عرض 

د.حافظ اجلعبري

Ďčč

اأو هي مثلها  الواقع تف�سرٌي من غري الإ�رصائيليات.  يكون قد حدث، وهذه الإ�سافة هي يف 
يف ال�سورة البعيدة عن احلق والواقع، مع علمنا اأنه ل يتوقف ظهور اأثر قدرة اهلل تعاىل يف 
الوادي،  يف نار م�ستعلة يف حطب ميالأ    اإبراهيم  اأن يكون  على    اإبراهيم  قهر قوم 
وي�سوي الطيور الطائرة فوق النار، بل تظهر يف عود حطب واحد م�ستعل ُت�سلب منه خا�سيته 

املحرقة. ذلكم الإعجاز.
و�سواٌء ُحِرَق اإبراهيم يف النار، اأو حرِّق بالنار، و�سواء كانت النار متالأ الوادي، اأو يف 
حجم حديدة �سغرية، و�سواء هذا اأو ذاك، فاإن النتيجة واحدة وهي: اأنهم �ساروا ب�سبب عدم 
اإبراهيم  هم الأخ�رصين الأ�سفلني، وحمى اهلل  نبيه وخليله من كيد  تاأثري النار يف 

الكائدين، وجناه اإىل الأر�س املباركة، ووهب له ذرية �ساحلة. ذلكم الإعجاز.
ولعل ال�سبب يف هجره اأر�س الكلدانيني – اأر�س اآبائه واأجداده -، هو تيقن القوم من 
اأن اإبراهيم  هو الذي فعل ما فعل باآلهتهم - وهو يف الواقع الذي فعل ما فعل -، مما 
جعله غري مطمئن اإىل العي�س و�سط قوم ُيكنُّون له ال�سغينة، ويرتب�سون به للنيل منه على 
اه  اأي �سكل كان، ولعلمه الأكيد اأنهم من القا�سية قلوبهم. وقد علم اهلل تعاىل منهم ذلك فنجَّ

ولوطا اإىل الأر�س املباركة.
االعتقاد الصحيح يف حتريقه:

وحا�سل ذلك كله اأقول:
اإن باإمكان املف�رص اأن يف�رص التحريق على الوجه الذي �سبق، لكن هذا التف�سري ل يخلو 
النبوية على طريقة عقلية غريبة عجيبة،  العقيدة  من العرتا�سات واملاآخذ، وهو راأي يف 

تخرج على اإجماع امل�سلمني، وبدهيات العقيدة ال�سحيحة.
واإن من يعمد اإىل ن�سو�س القراآن ويف�رصها بتف�سريات ل ُتعقل بحال من الأحوال، ول 
حتت اأي ظرف من الظروف، كما هو يف النقل عمن اأ�سلم من بني اإ�رصائيل-الإ�رصائيليات- 
اأو يوؤوله بتاأويالت غريبة عجيبة – على نحو ما �سبق -، يظلم الن�سو�س، ويتجاوز احلق 

. والواقع، وواقع احلق يف حتريق اإبراهيم
ف، وكالهما لي�س من  اأن يكون حقا على باطل �رصِ وهو يف احلالني يبني ما ي�سبه 

احلق يف �سيء.
اأما الباطل ال�رِصف فهو القول مبا ل يعقل؛ اأي مبا ينايف العقل من م�ساهد التحريق 
ر، واأما ما ي�سبه احلق ولي�س بحق فهو القول بالتاأويل البعيد للتحريق.  املهولة، بعيدة التَّ�سوُّ

– وكال القولني بعيد جداً-.
العقل  به  يلتقي  مبا  القول  فهو  ُينافيه  عقل  ول  فيه  ُبعد  ل  الذي  الثابت  احلق  واأما 

ال�رصيح مع الن�س ال�سحيح وهو ما ندين اهلل تعاىل به، وهو:
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اإن اخلوارق اجلائزة عقال ل مانع من وقوعها بقدرة اهلل تعاىل مع نبي من الأنبياء، 
فالأنبياء موؤيدون من العناية الإلهية مبا ل يعهد للعقول ول لال�ستطاعة الب�رصية. واإن هذا 
الأمر الفائق ملعهود الب�رص هو املعجزة التي ح�سلت خلليله، حيث األقي يف البنيان الذي بنوه 
الإ�رصائيليات-،  –كما هو يف  للم�سهد  النار املحرقة، من دون ت�سخيم  فيه  واأ�رصموا  له، 
اأو فوق رتبة الب�رص. ومن غري تقليل  خارج عن معهود الإن�سان،    اإبراهيم  وكاأن الفتى 
من �ساأنه، اأي�سًا بحيث ُيقال اإنه جرى عليه ما يجري على غريه من عوام النا�س من الكيِّ 
اأ�ساًل، كما هو  اأو عدم ح�سول التحريق  اأو الربط ب�سجرة تنبت بالدهن،  والتلحي�س بالنار، 

راأي  »حممد اأ�سد«.
فال�سور الكرمية التي ذكرت لنا هذا احلدث العظيم تعلمنا اأن اهلل �سبحانه وتعاىل يريد 
اأن يذكر املوؤمنني به بعمل عظيم من اأعماله الدالة على عظيم قدرته، واإن كل قدرات الب�رص 

خا�سعة ل�سلطان قدرته، واأنه تعاىل هو القادر القاهر فوق عباده.
اأمره،  على    اإبراهيم  اأرادوا اأن يغلبوا    اإبراهيم  ذلك العمل العظيم هو اأن قوم 
وي�سلوا اإليه بالتحريق واملوت املحقق، فاأ�رصموا له نارا يف بنيان بنوه – مبا هو معتاد 
قذف  غري  من  النار  يف  واألقوه   - واحد  اإن�سان  حلرق  يكفي  حطب  وجمع  بناء  من  مثله 
باملنجنيق، فرد اهلل  كيدهم، واأبطل تدبريهم بعد اأن كانوا يف ثقة من اأمرهم. ون�رص اهلل 

نبيَّه و�ساروا هم الأخ�رصين.
هذا هو الراأي املختار يف م�سهد حرق اإبراهيم ، اأعر�سه يف هذا البحث املتوا�سع، 
وهو راأي يجب فهمه، ويجب الأخذ به؛ بل يجب العتقاد به، ملا فيه من تقرير حقيقة املعجزة 
ل، ومِلا فيه من العتبار والتِّعاظ املق�سود  اه من احلرق اأوَّ د اهلل  بها خليله، وجنَّ التي اأيَّ
من الق�سة ثانيا، ولردِّ ما ُيقال من حكايات فيها ما فيها من اإفراط يف و�سف امل�سهد، اأو 

تفريط فيه ثالثا فاإن اخلري كل اخلري يف التِّباع، وال�رص يف البتداع.
هذا هو القول ال�سواب فيما ح�سل مع خليل اهلل اإبراهيم ، " واهلل غالب على اأمره 

ولكن اأكرث النا�س ل يعلمون ")يو�سف اآية 21(. �سدق اهلل العظيم.     
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اخلامتة:

لت اإليها، واأو�سي اأهل العلم بدين اهلل   ويف ختام البحث اأعر�س ثالث نتائج هامة تو�سَّ
 خا�سة بو�سية، واأن�سحهم بن�سيحة، فاإن الدين الن�سيحة.

النتائج: 
اه اهلل منها، ولكن من غري املوؤكد ما ذكر  من املوؤكد اأن اإبراهيم  اأُلقي يف النار وجنَّ
يف الروايات الإ�رصائيلية من التهويل والت�سخيم مل�سهد حرقه. ويكفينا ما تطمئن له النف�س، 
ويخلد اإليه القلب، ويقتنع به العقل يف هذا احلدث العظيم. ولي�س لأحد مهما كان �سبيٌل اإىل 

جماوزة ما ورد يف القراآن وال�سنة.
من املوؤكد اأي�سًا، اأن اإبراهيم هو من الأنبياء الآباء عند اليهود، ومن املوؤكد اأن التحريف 
رَّف، واإل ملا جتاهلوا هذه الق�سة  دخل على التوراة، واأن ما عندهم من الأ�سفار املقدَّ�سة حُمَ
والغريب  �سيء.  اأقل  ول  �سيئا،  عنها  يعرفون  ل  فهم  عندهم.  الأب  النبي  هذا  مع  العظيمة 
ع هي من مروّيات علماء بني اإ�رصائيل  العجيب اأن معظم الروايات يف حتريقه بامل�سهد امُلروِّ

اأين جاءوا مبا قالوا؟.  – الإ�رصائيليات - فمن 
ق�ساوة قلوب اأهل القرى يف اأر�س الكلدانيني، حيث كان اإبراهيم  يف مدينة)اأور( 
ومل يوؤمن معه اإل لوط، وكان يون�س يف مدينة)نينوى(، ومل يوؤمن معه اأحد حتى عاد من 
اأر�س  – اإحدى نواحي  بطن احلوت، وكان نوح يف املنطقة ذاتها يف مدينة بابل)�سنغار( 

الكلدان -، ومل يوؤمن معه اإل القليل القليل حتى جاء الطوفان.

التوصية:  

اأثبته اهلل يف كتابه  اأن يثبتوا ما  خا�سة،    اأهل العلم بدين اهلل  اإخواين من  اأو�سي 
الكرمي الذي ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه، وما اأثبته النبي  يف �سنته امل�رصَّفة، 

. من غري تاأويل ول تهويل. واأن يقفوا عند مراد اهلل تعاىل، ومراد ر�سوله
ر فيها ب�رصورة اأن يتخل�سوا من الإ�رصائيليات التي �سيطرت على  واأختم بن�سيحة اأُذكِّ
عقول وقلوب امل�سلمني، فاعتقدوا بها جيال بعد جيل، دون وعي اأو تفكري. واأن ل يتجروؤا يف 
تف�سري الن�سو�س الوا�سحات املحكمات اإىل حد التكلُّف يف التف�سري، واخلروج على اإجماع 

امل�سلمني. فاإن الدين الن�سيحة.
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واأ�ساأل اهلل تعاىل بعد ح�سن الثناء عليه اأن يوفقني دوما لفهم مراده، والوقوف عنده 
من غري غلو ول تق�سري. واأن يتقبله مني بقبول ح�سن.

�ساكرا من يقراأ بحثي هذا، وداعيا له بظهر الغيب باأن يق�سي اهلل م�سلحته، ويوفقه 
خلري العمل، ويجزل له الثواب على ما يبديه يل من مالحظات على هذا البحث، مبا قد يكون 
فيه من هفوات وزلت واأخطاء، اأعد بت�سحيحها، وعزائي يف ذلك اأنني ب�رص، واأن الكمال هلل 

وحده، واإن الع�سمة لالأنبياء عليهم ال�سالم، وكفى بربك هاديا ون�سريا.
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اهلوامش

الرازي، حممد، تف�سري الفخر الرازي امل�ستهر بالتف�سري الكبري ومفاتيح الغيب املجلد 16. 1 
�سفحة 118.

 – الطربي، حممد، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن جزء 17 �س43 -45 دار الفكر . 2
بريوت – 1405هـ.

التاأويل،  الزخم�رصي، حممود، الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه  3 .
ج3 �س126، دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت، وابن كثري، اإ�سماعيل، تف�سري القراآن 
تي�سري  الرحمن،  عبد  وال�سعدي،  1401هـ،  بريوت   – الفكر  دار   184 �س  ج3  العظيم 
الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ج1 �س725، موؤ�س�سة الر�سالة بريوت 1421هـ 
الكتب  دار  �س304،  ج6  املحيط  البحر  تف�سري  حممد،  حيان،  اأبو  عثيمني.  بن  حتقيق 
اإحياء  اأحمد، الك�سف والبيان، ج6 �س282، دار  – بريوت 1422هـ. الثعلبي،  العلمية 
القراآن  اإي�ساح  البيان يف  اأ�سواء  ال�سنقيطي، حممد  العربي- بريوت 1422هـ.  الرتاث 

بالقراآن، ج4 �س162، دار الفكر – بريوت 1415هـ.
. ال�سمعاين، من�سور  الزخم�رصي، الك�ساف، ج3 �س126. تف�سري ابن كثري ج3 �س 184. 4
الثعلبي  – الريا�س، 1418هـ. الطربي، ج17 �س43.تف�سري  ج3 �س390، دار الوطن 
ج6 �س282. تف�سري القراآن، اخت�سار النكت للماوردي، الإمام عز الدين بن عبد ال�سالم، 
التاريخ  يف  الكامل  حممد،  ال�سيباين،  1416هـ.  بريوت  حزم-  ابن  دار  �س328،  ج2 
ج1 �س75، دار الكتب العلمية – بريوت 1415هـ. الطربي، حممد، تاريخ الطربي ج1 

�س146، دار الكتب العلمية – بريوت.
الزخم�رصي، الك�ساف ج3 �س126، تف�سري ابن كثري ج3 �س126، تف�سري ابن كثري ج3. 5 
�س184، تف�سري ال�سمرقندي 431/2، تف�سري الطربي 43/17. اجلوزي، عبد الرحمن، زاد 
امل�سري يف علم التف�سري، ج5 �س367، دار الن�رص املكتب الإ�سالمي- بريوت 1404هـ. 
تف�سري البحر املحيط لأبي حيان ج6 �س304، تف�سري الثعلبي ج6 �س 281. تف�سري العز 
بن عبد ال�سالم، ج2 �س328. البداية والنهاية لبن كثري ج1 �س146، مكتبة املعارف 
– بريوت. الكامل يف التاريخ لل�سيباين ج1 �س75. تاريخ الطربي، ج1 �س147، تف�سري 
القراآن)تف�سري ابن اأبي حامت( عبد الرحمن الرازي ج9 �س 3048، املكتبة الع�رصية – 

�سيدا.
البغوي،  الفراء  م�سعود  بن  للح�سني  التنزيل  معامل   ، 6 .184 �س  ج3  كثري  ابن  تف�سري 
لن�رص  العلوم،  بحر  امل�سمى  ال�سمرقندي  تف�سري  بريوت.   – املعرفة  دار  �س250،  ج3 
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امل�سري  زاد   .34/17 الطربي  تف�سري  بريوت،   – الفكر  دار  �س431،  ج2  ال�سمرقندي، 
لل�سوكاين 366/5 تف�سري البحر املحيط لأبي حيان 304/6، تف�سري الثعلبي 281/6.

تف�سري   7 .45/17 الطربي  تف�سري   .432/2 ال�سمرقندي  تف�سري   .250/3 البغوي  تف�سري 
البحر املحيط 304/6. تف�سري الثعلبي 281/6. البداية والنهاية لبن كثري 146/1. 

الكامل يف التاريخ لل�سيباين 76/1. تاريخ الطربي ج1 �س147.
زاد   8 .44/17 الطربي  تف�سري   .251/3 البغوي  تف�سري   .127/3 للزخم�رصي  الك�ساف 
امل�سري لل�سوكاين 367/5. تف�سري الثعلبي 281/6. تف�سري العز بن عبد ال�سالم 329/2. 
دار  �س29،  ج3  حممد،  للغرناطي  التنزيل،  لعلوم  الت�سهيل   .147/1 الطربي  تاريخ 
الكتاب العربي – لبنان 1403هـ. روح املعاين يف تف�سري القراآن العظيم وال�سبع املثاين 
لالألو�سي ج17�س68، دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت. اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا 
القراآن الكرمي، اأبو ال�سعود العمادي ج6 �س76 – دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت. 
اأنوار التنزيل واأ�رصار التاأويل للبي�ساوي ج4 �س100، دار الفكر بريوت. تف�سري اجلاللني، 
املحلي وال�سيوطي ج1 �س427 دار احلديث – القاهرة. تف�سري القرطبي ج11 �س304. 

تف�سري الن�سفي)مدارك التنزيل وحقائق التاأويل( اأحمد حممود الن�سفي ج3 �س86.
. تف�سري الطربي 44/17. الدر املنثور 305/3. تف�سري ابن اأبي حامت ج9 �س3048. 9

تف�سري   . 10 .367/5 امل�سري  زاد   ،44/17 الطربي  تف�سري   .251/3 البغوي  تف�سري   )10(
الثعلبي 282/6. البداية والنهاية لبن كثري 146/1. روح املعاين لالألو�سي 68/17. 
وقد روى البخاري احلديث عن �سعيد بن امل�سيب عن اأم �رصيك اإن ر�سول اهلل  اأمر بقتل 
الوزغ وقال:)كان ينفخ على اإبراهيم   �سحيح البخاري: حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبد 
اهلل البخاري اجلعفي 255/3 دار ابن كثري، اليمامة، بريوت ط3، 1407هـ، حتقيق د. 

م�سطفى ديب البغا.
التف�سري الكبري اأو مفاتيح الغيب، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي، دار الكتب  11 .
القراآن،  لأحكام  اجلامع  �س46.  ج25  ط1،  2000م،   - 1421هـ  بريوت   – العلمية 
للقرطبي 388/13، دار ال�سعب – القاهرة. تف�سري الطربي، 132/10 تف�سري البي�ساوي 

313/1. تف�سري الن�سفي 255/3.
دار  اجلعفي،  البخاري  اهلل  عبد  اأبو  اإ�سماعيل  بن  حممد  تاأليف  املخت�رص،  ال�سحيح  اجلامع  12 .
الن�رص: دار ابن كثري، اليمامة – بريوت 1407 هـ - 1987م ط3 حتقيـــق د. م�سطفى البغا.

.) الن�سائي، �سنن الن�سائي، كتاب احلج، باب قتل الوزغ)2844. 13
الزوائد:  يف  قال   ،) الوزغ)3353. 14 قتل  باب  ال�سيد،  كتاب  ماجة،  ابن  �سنن  ماجه،  ابن 

اإ�سناد حديث عائ�سة �سحيح رجاله ثقات.



حتريق إبراهيم عليه السالم
ونقد- _ عرض 

د.حافظ اجلعبري

Ďčē

. يعقوب بن �سيدي علي ت931، مفاتيح اجلنان �رصح �رصعة الإ�سالم �س501. 15
 ،) 16 .27 الآيــات:)26،  الزخرف،  الآيات:)50-41(،  مرمي،  الآيات:)81-74(،  الأنعام، 

املمتحنة، الآيات:)4، 5(، براءة الآية:)114(.
عن  نقاًل   17 .12543 العدد  1423هـ،  �سعبان   18 اخلمي�س  ال�سعودية:  الريا�س  �سحيفة 

روائع من ال�سعر النبطي، لعبد اهلل اللويحان.
اأركاماين: جملة الآثار والأنرثوبولوجيا ال�سودانية، جملة الكرتونية تهتم بنتائج البحث  18 .

الآثاري والنرثوبولوجي، �س16.
يف مقال للدكتور اإبراهيم عو�س يرد فيه على امل�ست�رصق النم�ساوي)حممد اأ�سد( ليوبولد  19 .
فاي�س يف راأيه الغريب يف املعجزات وهو قوله:)اإن ما يقوله القراآن ل يزيد عن اأن يكون 
اإ�سارة رمزية اإىل نار ال�سطهاد التي كان على اإبراهيم اأن يقا�سيها والتي �ست�سبح بعد 
httn://www.alarabnews..)ذلك ب�سبب عنفوانها م�سدر قوة روحية و�سالم باطني له

com/alshaab/2005/03-06-2005/a4.htm
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مصادر ومراجع البحث
القرآن الكريم.

 ، الألو�سي، حممود، روح املعاين يف تف�سري القراآن العظيم وال�سبع املثاين، ج11 �س68. 1
دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.

بريوت،  الأندل�سي، حممد، تف�سري البحر املحيط، ج 6 �س304، دار الكتب العلمية لبنان– . 2
1422هـ - 2001م، الطبعة الأوىل، حتقيق عادل عبد املوجود، وعلي معو�س.

، دار  ابن عبد ال�سالم، عز الدين، تف�سري القراآن/اخت�سار النكت للماوردي، ج2 �س328. 3
ابن حزم – بريوت 1416هـ - 1996م، الطبعة الأوىل، حتقيق الدكتور عبد اهلل بن 

اإبراهيم الوهبي.
، مكتبة املعارف بريوت. ابن كثري، اإ�سماعيل، البداية والنهاية، ج1 �س146. 4

بريوت،  5 . – الفكر  دار  �س184،  ج3  العظيم،  القراآن  تف�سري  اإ�سماعيل،  كثري،  ابن 
1401هـ.

.) ابن ماجة، �سنن ابن ماجة، كتاب ال�سيد، باب قتل الوزغ)3353. 6
، دار اإحياء  اأبو ال�سعود، حممد، اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي، ج6 �س76. 7

الرتاث العربي – بريوت.
 – اليمامة . 8 كثري،  ابن  دار   ،1226/3 املخت�رص،  ال�سحيح  اجلامع  حممد،  البخاري، 

بريوت 1407هـ - 1987م، الطبعة الثالثة، حتقيق د. م�سطفى البغا.
بريوت، حتقيق خالد  9 . – التنزيل، ج3 �س250، دار املعرفة  البغوي، احل�سني، معامل 

عبد الرحمن العك.
بريوت. البي�ساوي، عبد اهلل، اأنوار التنزيل واأ�رصار التاأويل، ج4 �س100، دار الفكر – . 10

الرتاث  اإحياء  دار   ، �س282. 11 ج6  الثعلبي(،  والبيان)تف�سري  الك�سف  اأحمد،  الثعلبي،   
العربي- بريوت، 1422هـ-2002م، الطبعة الأوىل، حتقيق حممد بن عا�سور.

، دار   اجلاللن، حممد املحلي، عبد الرحمن ال�سيوطي، تف�سري اجلاللني، ج1 �س427. 12
احلديث – القاهرة، الطبعة الأوىل.

 – اجلوزي، عبد الرحمن، زاد امل�سري يف علم التف�سري، ج5 �س367، املكتب الإ�سالمي . 13
بريوت، 1404هـ - الطبعة الثالثة.

املكتبة   ، �س3048. 14 ج9  حامت(،  اأبي  ابن  القراآن)تف�سري  تف�سري  الرحمن،  عبد  الرازي، 
الع�رصية – �سيدا، حتقيق: اأ�سعد حممد الطيب.

 – )الرازي، حممد، التف�سري الكبري اأو مفاتيح الغيب، ج25 �س46، دار الكتب العلمية . 15
بريوت، 1421هـ - 2000م، الطبعة الأوىل.
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