
 

أََساِسَيات ِمن  

ُسوَرِة إِْبَراِهيم



 

ِن الرَِّحيِم  بِْسِم هللاَِّ الرَّْحَمٰ
ال حول وال قوة إال بالله



َمة  اْلُمَقدِّ

َالم)؟  َمن ُهَو إِْبَراِهيم (َعَلْيِه السَّ

َوُهَو "َخلِيل  أَبُو اْألَْنِبَياء.  َالم)  إِْبَراِهيم (َعَلْيِه السَّ

انَا  َسمَّ الَِّذي  َوُهَو  اْلُمِحب".  ِديق  "الصَّ أَي  هللا"، 

ُه، نُْثِني َعَلْيِه، َونَْذكُْرُه يفِ َصَالتَِنا  ُمْسلِمين. نَْحُن نُِحبُّ

د اْألَِخير. ُهَو ُقْدَوُتَنا بَْعَد النَِّبي (َصَلى هللاُ  يفِ التََّشهُّ

ْوِحيد، َوَدَعا  َعَلْيِه َوَسلَّم). ُهَو الَِّذي َوَضَع أََساس التَّ

 ِ َغْير (ِعَباَدة  رك  الشِّ ِمَن  َوأَْبَناَءُه  يَْحَفَظُه،  أَن  هللاَ 

هللا). 



َالم) بِاخِتَباَرات كَِثيَرة،  اخَتَبَر هللاُ، إِْبَراِهيم (َعَلْيِه السَّ

وَشرََّفهُ  هللا إَِماًما،  َجَعَلُه  لَِذلَِك  َها َجِميَعَها.  َوأَتَمَّ

ى ُسوَرة كَاِملَة يفِ اْلُقْرآن  ِة بَِناِء اْلكَْعَبة، َوَسمِّ بُِمِهمَّ

بِاْسِمِه. 



 

 َما ُهَو ِمْحَوُر ُسوَرِة إِْبَراِهيم؟

ُسوَرة إِْبَراِهيم َعن ُشْكرِ هللا، ُخُصوًصا ُشْكَرُه َعَلى 

نِْعَمِة اْإلِيَمان. أَْيًضا تَْذكُر ِعَقاب اْلكُفر بِاللّه، َورَِساَلةَ 

ِمنَ  النَّاَس  ُيْخرُِجوا  كَي  َجاُءوا  الَِّذين  الرُُّسل 

 ُلَماِت إِىلَ النُّور.   الظُّ





 

ال إله إال الله



أََساِسَيات ِمن ُسوَرِة إِبَْراِهيم 

 نَِعَم هللا َعَلْيَنا كَِثيَرة

مِس،  أَْنَعَم هللاُ َعَلْيَنا بِاْلكَِثير ِمَن النَِّعم. ِمثَل الشَّ

َواْلَقَمرِ، َوالنُُّجوم، َوأَْعَطانَا اْلَحَياة. َوَلِكن أَْعَظم نِْعَمة 

ََّها نِْعَمةٌ َعِظيَمة أَن  أَْنَعَمَها هللاُ َعَلْيَنا ُهَو اْإلِْسَالم. إِن

نَكُوَن ُمْسلِِمين، َونُْؤِمَن بِاللّه، َونُِحّبه، ونَُقول "َال إَِلهَ 

إِالَّ هللا"، َوأَن نَُصلَِّي َلُه، َونَْعُبَدُه. َوأَْيًضا ِمن نَِعِمهِ 

أَْفَضل  نَكُون  كَي  اْلُقرآن  َعَلْيَنا  أَْنَزَل  َُّه  أَن اْلَعِظيَمة 

النَّاس. 



ُلَماِت إِىلَ النُّور  اْلُقْرآن ُيْخرُِجَنا ِمَن الظُّ

يَْهِديَنا  اْلُقْرآن  نِْعَمِة اْلُقرآن.  َعَلى  هللاَ  نَْحَمُد  نَْحُن 

ُلَماِت إِىلَ  َراط اْلُمْسَتِقيم. َوُيْخرُِجَنا ِمَن الظُّ إِىلَ الصِّ

النُّور. نَْحُن نُرِيُد أَن يَكُوَن َلَنا نُور يفِ َحَياتَِنا. َال نُرِيدُ 

ََّها ُظلَمة. بَل نُرِيُد أَن نَْعَملَ  يَِّئات ِألَن أَن نَْعَمَل السَّ

ِمنَ  يَأْيتِ  والنُّور  أَْخَالقَنا َحَسَنة.  َوتَكُون  الَِحات  الصَّ

اْلُقرآن.  

َعَليهِ  هللاُ  النَِّبي (َصلى  َعَلى  اْلُقرآَن  هللاُ  أَْنَزَل 

َوَسلَّم)، َوُهَو أَْفَضُل الرُُّسِل، َوأَْفَضُل اْلَبَشرِ. ِعْنَدَما 

نَتَِّبع النَِّبي (َصلى هللاُ َعَليِه َوَسلَّم)، سُيْكرُِمَنا هللاُ 

َويَْعِطيَنا ُحْسَن اْلُخُلق.  

ِة هللاِ َوِعَباَدتِِه.  نَْحنُ  َبة، َمَع َمَحبَّ َسَنِعيُش َحَياًة َطيِّ

نُِحبُّ هللاَ َوالرُُّسل، ونُرِيُد أَن ُيِحبَُّهم اْلَجِميِع. لَِذلَك 

نََتكَلَُّم بِأَحَسِن الكََالِم َوأَحَسِن اْألَْخَالِق كَي نَْجَعلَ 

النَّاَس ُيِحبُّوَن اْإلِْسَالم.





كُر يَزِيد النَِّعم  الشُّ

َزادَ  َما  كُل  َجِميِع النَِّعم.  َعَلى  هللاَ  نَْحَمُد  نَْحُن 

ُشْكُرنَا، كُل َما َزاَد َعَطاُء هللاِ َلَنا. 



ِعْنَدَما نَُواِجه أَي ُمْشِكَلة يفِ َحَياتَِنا، َونَْصِبر َعَلْيَها، 

هللا  يَْعِطيَنا  َوِعْنَدَما  أَْجَر َذلِك.  هللا  َسَيْعِطيَنا 

أَْفَضلَ  َويَْعِطيَنا  َسَيزِيُدنَا ،  َعَلْيَها  َونَْشكُُرُه  النَِّعم، 

ِمْنَها. َوَلِكن إَِذا َلم نَْشكُر هللا، النِّْعَمة ُتْصِبح َعَذاب، 

َوَسَتُزول. نَْحُن نَْشكُُر كُل َمن ُيْحِسُن إَِلْيَنا. َوأَْيًضا 

نََتَذكَّر أَنَّ الَِّذي َال يَْشكُُر النَّاَس، َلن يَْشكَُر هللا. هللا 

نَْحنُ  َوَلِكن  ِألَنَّه اْلَغِني.  ِمن ُشْكرِنَا،  يَْسَتِفيد  َال 

نَْسَتِفيد ِعْنَدَما نَْشكُر. 



 أَْرَسَل هللاُ الرُُّسل لِِهَدايَِة النَّاس

َونُِحبُّ الرُُّسَل.  َونُِحبُّ اْإلِْسَالَم،  نُِحبُّ هللاَ،  نَْحُن 

ُلَماِت  أَْرَسَل هللاُ الرُُّسل كَي ُيْخرُِجوا النَّاَس ِمَن الظُّ

ُقْدَوة َلَنا.  َوأَفَضل  اْلَبَشر  أَْفَضل  الرُُّسل  إِىلَ النُّور. 

الرُُّسل َعلَُّمونَا َعِن هللا، َوأَن نُِحّبُه َونَْعبدُه. 



الرُُّسل ِعْنَدُهم رَِساَلة َواِحَدة َوِهَي – َال إَِلَه إَِال هللا 

– َال َمْعُبوَد بَِحق إَِال هللا. َال َشكَّ يفِ أَّن هللاَ ُموُجود، 

ا  َماَواِت واْألَْرَض. هللا ُيرِيُد ِمنَّ َفُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ

أَن نُْؤِمَن بِِه، َونُِطيَعُه، كَي يَْغِفَر َلَنا ُذنُوبََنا. َوِعْنَدَما 

نَْسَتْغِفر هللا يَْعطيَنا كُلَّ َشيء.  

يَكُن  َوَلم  هللاِ َوْحَده،  لِِعَباَدِة  النَّاَس  َدُعوا  الرُُّسل 

آيَات  أَْعَطاُهم  هللاَ  ألّن  هللا  يفِ  َشك  أَْدىنَ  َلُهم 

ُقوُهم َوآُذوُهم.  دِّ َنات، َوَلِكن بَْعَض النَّاس َلم ُيصَّ بَيِّ

بِأَْفَضلِ  َعَلْيِهم  َوَردُّوا  َعَلى أََذاُهم،  َصَبُروا  َوَلِكنَُّهم 

ِألَنَُّهم  أََذى  أَي  ُيِصيَبُهم  أَن  يََخاُفوا  َلم  الرُُّسل  َرد. 

 يَِثُقوَن (يََتَوكَُّلون) بِاللِّه َوِحْفِظِه َلُهم.



ِ  اْلَحَذر ِمْن اْلكُْفر

هللا ُيرِيُد أَن ُيْدِخَلَنا اْلَجنَّة َوَلِكن بَْعض النَّاس، الَ 

الَِّذينَ  اْلَحق َويَْسَتْكِبُرون.  يَْسَمُعوا  أَن  ُيرِيُدوَن 

يَْعَمُلوَن َوَلِكن َال ُيؤِمُنون بِاللِّه أَْعَماُلُهم َلن تَْبقى. 

بَِسَبِب  يَُزول  كََرَماد  يَكُون  أَْعَماَلُهم  أَنَّ  هللا  َقاَل 

كُْفرِِهم. 

َلم  ِألَنَُّهم  يَْدُخُلون النَّار؟  النَّاَس  َجَعَل  الَِّذي  َما 

ُيْؤِمُنوَن بِاللِّه.  َال  الَِّذيَن  اتََّبُعوا  بَل  الرُُّسل  ِبُعوا  يَتَّ

ْيَطان يَْكِذُب َعَلى النَّاس َويَُقول: "َال ُتَصلِّي، الَ  الشَّ

اَر. َوَلِكن بَْعَدَما يَْدُخُلونَ  ُتْؤِمن بِاللِّه" كَي يَْدُخُلوا النَّ

َفالَ  ْقُتُموينِ،  َوَلِكن َصدَّ النَّار يَُقول، "كََذْبُت َعَلْيكُم، 

 تَُلوُموينِ َوُلوُموا أَْنُفَسكَم."



ْيَطان، َونََقَع يفِ َفخِِّه. بَل  ِبَع الشَّ نَْحُن َال نُرِيُد أَن نَتَّ

نَتَِّبع  أَن  نُرِيُد  نَْحُن  بِاللِّه َونُِطيعُه.  نُْؤِمَن  أَن  نُرِيُد 

َسَيْهُدونََنا  الرُُّسل  ِألَنَّ  الِِحين  الصَّ َوالنَّاس  الرُُّسل 

ِة.  إِىلَ َطرِيِق الَجنَّ

يَتَِّبع  َال  َوالَِّذي  يَْشكُر هللاَ، َوالرُُّسل،  َال  اْلَبْعض 

َياِطين.  الرُُّسل، َسَيتَِّبع الشَّ



الَِحات َسَتْدُخل اْلَجنَّة  آِمن َواْعَمل الصَّ

الَِّذي  َمِن  َوَلِكن  نَْدُخَل اْلَجنَّة.  أَْن  نُرِيُد  نَْحُن 

َويَْعَمُلونَ  يْؤِمُنون  الَِّذيَن  َسَيدُخُل اْلَجنَّة؟ 

َلم  إَِذا  نَْدُخَلَها  َوَلن  َة،  َخَلَق اْلَجنَّ هللا  الَِحات.  الصَّ

ُيزِعَجَنا َشيء،  َلن  اْلَجنَّة  يفِ  بِاللِّه َونُِطيُعه.  نُؤِمن 

ََّها كَِبيَرةٌ، َلمْ  َوَلن ُيؤِذيَنا أَْمر، َونَِعِمَها َال تَْنَقِطع. َفإِن

ْنَيا. َحَدائُِقَها كَِبيَرة، َواْألَْنَهار تَْجرِي  نََرى ِمْثَلَها يفِ الدُّ

يفِ  بََعض  َعَلى  ُيَسلُِّموَن  اْلَجنَّة  أَْهُل  ِمن تَْحِتَها. 

ِة َوَال ُيَؤُذون أََحًدا.   اْلَجنَّ

ا  آَمنَّ إَِذا  بِإِْذِن هللا.  إَِال  اْلَجنَّة  ُدُخوَل  نَْسَتِطيَع  َلن 

الَِحات َهَذا ِألَنَّ هللاَ أَِذَن َلَنا بَِذلِك.  َوَعِمْلَنا الصَّ





َبة  اْلُمْؤِمن كََشَجَرٍة َطيِّ

َُّهَما  كَأَن الِح،  َواْلَعَمِل الصَّ َرْسَم اْإلِيَمان،  أََرْدنَا  إَِذا 

َبة" َوِهَي النَّْخَلة. اْلُمؤِمن ثَابِت كَالنَّْخَلِة.  "َشَجَرةٌ َطيِّ

َال يََتأَثَُّر بِاْآلَخرِين، بَل يَْنَفُعُهم.  

ِويَلة َمع  َجَرة الطَّ ِعْنَدَما يَْعَمُل َعَمًال يَْقَبُلُه هللا، كَشَّ

َماء.   أَْغَصاٍن تَِصُل إِىلَ السَّ

نَُساِعد اْآلَخرِين،  أَو  ُ اْلُقرآن،  نَْقَرأ أَو  ِعْنَدَما نَُصلِّي، 

ونَْفَعُلُه لِلّه، يَقَبُلُه ِمنَّا. 







 اْلكَافر كََشَجَرٍة َخِبيَثة

والَِّذي َال ُيْؤِمُن بِاللّه، كََشَجرٍَّة َخِبيَثة. َطْعُمُه ُمر، وَله 

أَْشَواك َوُيؤِذي اْآلَخرِين.  

نَْحُن نُرِيُد أَن نُؤِمَن بِاللِّه ونَْنَفَع اْآلَخرِين كَي نَْدُخلَ 

الَجنَّة.  

نَْحُن نَْشكُُر نِْعَمَة اْإلِيَماِن بِاللّه. َوَال نُرِيُد أَن نَْخَسرَ 

َجَرةِ  كَالشَّ أَن نَكُوَن”  نُرِيُد  الَِّتي ِعْنَدنَا.  النَِّعم 

نِْعَمة  يَْشكُُروَن  َال  َمن  النَّاس  ِمَن  َوَلِكن  َبة”،  يِّ الطَّ

َوالَ  هللا اْلكَِثيَرة.  نَِعَم  يَْشكُُروَن  َوَال  بِاللِّه  اْإلِيَماِن 

َعَدم  َوُيْؤُذوَن اْآلَخرِين.  ين،  نِْعَمَة الدِّ يَْشكُُروَن 

أَْسَوء  َوِهَي  َسُيْدِخُلُهم النَّار،  ُشْكرِهم، وكُْفرِِهم، 

َمِصير. 



َالة ِصَلُتَنا بِاللّه  الصَّ

تَْصُلحُ  َصُلَحِت  إَِذا  ِصَلُتَنا بِاللِّه.  َوِهَي  نُور  َالُة  الصَّ

كُل أَْعَمالَنا. نَْحُن نَُصلِّي َخْمس َمرَّات يفَ اْلَيْوم. 
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أُ َونَُصلِّي. ِعْنَدَما نَُصلِّي  ِعْنَدَما نَْسَمُع اْألََذاَن نََتَوضَّ

هللاُ  َوَسْيعِطيَنا  َويَْقَتُدوا بَِنا.  النَّاُس  َنا  َسُيِحبُّ لِلّه، 

أَن  اْلُمِهم  َما اْلُمِهم؟  َوَلِكن  ِمَن اْلَحَسَناِت.  اْلكَِثيَر 

نَُركَِّز َعَلى َصَلَواتَِنا َونَُصلِّيَها يفِ َوْقِتَها. 





هللا يَْعِطيَنا كُل َما نَْسأَلُه 

هللا يَْعِطيَنا كُل َما نَْسأَل. َال نَْسَتِطيُع أَن نَُعدَّ نَِعمَ 

ََّها كَِثيَرة. َمَع َذلِك ُهَناَك َمن ُيْنِكر  هللا َعَلْيَنا – ِألَن

نَِعَم هللا، َويَْكُفر بَِها. َويَْعُبُدون َغْيَر هللا، َويَْعُصونَُه، 

ويَْعُصوَن النَِّبي (َصَلى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم). َعَلْيَنا أَن 

 نَْشكَُر نَِعَم هللاِ َعَلْيَنا.



َالم)  ُدَعاء إِْبَراِهيم (َعَلْيِه السَّ

يََتُه َالم) كَاَن ُيِحبُّ أَْبَنائَُه َوُذرِّ  إِْبَراِهيم (َعَلْيِه السَّ

د (َصَلى هللاُ يَِتِه ُمَحمَّ  كَِثيًرا، َويَْدُعو َلُهم. َوِمن ُذرِّ

َالم) يم (َعَلْيِه السَّ ا إِْبَراِه ا اتََّبْعَن  َعَلْيِه َوَسلَّم). إَِذ

يَِته  .َسَنكُوُن ِمن ُذرِّ



َناِء َعَلى هللا  َالم) ُدَعاَءُه بِالثَّ إِْبَراِهيم (َعَلْيِه السَّ بََدأَ 

آمًنا  بََلًدا  َسأََلُه  ُثمَّ  ِمَن النََّعم.  اْلكَِثير  إِْنَعاِمِه  َعَلى 

يَِتِه أَن  كَي يَْعُبَدُه بِإِْحَسان. َوأَْيًضا َدَعا ِألَْبَنائِِه، َوُذرِّ

ُيْحَفُظوا ِمن ِعَباَدِة اْألَْصَنام َوأَن يَكُونُوا ِمن ُمِقيِمي 

َولَِوالَِدْيهِ  َلُه  اْلَمْغِفَرة  بَِطَلِب  ُدَعاَءُه  َوَخَتَم  َالة.  الصَّ

نَْدُعوا  أَن  ُيَعلُِّمَنا  َهَذا  يَْوِم اْلِقَياَمة.  يفِ  َولِْلُمْؤِمِنين 

 لِْآلَخرِين أَْيًضا ِعْنَدَما نَْدُعوا ِألَْنُفِسَنا.





كُر تَْحَفُظ النَِّعم  الشُّ

َوأَْرَسلَ  َجَعَلَنا ُمْسلِِمين،  َُّه  أَن هللاَ  نَْشكُُر  نَْحُن 

لَنا  أَِذَن  َُّه  بِأَن نْشكُُرُه  َوأَْيًضا  َوأَْنَزَل اْلكُُتب.  الرُُّسل، 

َعلُِّم َعْنُه َوَمْعرَِفِتِه.  بِالتَّ

َوالَ  َهِذِه النَِّعم،  ِحْفظ  يفِ  أَْنُفِسَنا  َعَلى  نَْعَتِمد  َال 

ََّها َلن تَُزوَل أَبًَدا. َال نُرِيُد أَن نَْشُعَر بِاْلِكبر.   نَْعَتِقد أَن

َعَلى اْإلِيَمان،  َتَنا  ُيَثبِّ أَن  هللاَ  نَْسأَُل  َفَماَذا نَْفَعل؟ 

َوأَن يَْحَفَظ النَِّعم الَِّتي أَْنَعَمَها َعَلْيَنا، َوأَن نَْسَتِمرَّ يفِ 

الِح.   اْلَعَمل الصَّ

َتَنا َوالَ  ار أَن ُيَثبِّ نََتَعلَُّق بِاللِّه، َونَْسأَُل هللاَ اْلَواِحد اْلَقهَّ

نََتَغيَّر. 

َبات  ُدَعاء الثَّ

  1يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

1 رياض الصالحين , الترمذي, الكتاب 16، الحديث  1489. 





 المختصر
 من كنوز سورة إبراهيم

إَِذا َشكَْرنَا هللاَ َعَلى النَِّعم، َسَيزِيُدنَا. 

 2

َال نَُشك يفِ َما نَْحُن َعَلْيِه ِمَن اْإلِْسَالم، َونَْدُعو 

النَّاَس إِىلَ هللا بِاْلَيِقين الَِّذي َال َشكَّ ِفيه.  

نَْصِبر، َونََتَوكَّل َعَلى هللا، َوَال نََخاف النَّاس.  

َوإِْرَسالِهِ  إِْنَزالِِه اْلُقْرآن،  َعَلى  هللاَ  نَْشكُُر 

الرُُّسل، كَي يَُهُدونَا إِىلَ َطرِيق اْلَجنَّة.  

نَْسأَُل هللاَ أَن يَْحَفَظَنا ِمَن اْلكُْفر، َوالنَّار، َوِمن 

ْيَطان.   اتََّباِع الشَّ

 ْيَطان، َوَال اْآلَخرِين َعَلى أَْخَطائَِنا. َال نَُلوم الشَّ
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كَاْلُجُذور  َراِسخ  إِيَماٌن  اْلُمْؤِمن كَالنَّْخَلِة، 

كَاألَْغَصان اْلَعالَِية،  َصالَِحة  وأَْعَماٌل  ابَِتة،  الثَّ

َوتَْنَفُع اْلَجِميع.  

َبة".  يِّ َجَرة الطَّ َعَلْيَنا أَن نَكُون ِمْثَل َهِذِه "الشَّ

 3

َجَرة اْلَخِبيَثة، َطْعُمُها ُمر، َوُتْؤِذي   اْلكَاَفر كَالشَّ

ِكَها. َال نُرِيُد أَن نَكُوَن ِمْثَل َهِذهِ  اْآلَخرِين بِأَْشَوا

َجَرة اْلَخِبيَثة".    "الشَّ
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 4

 ِعْنَدَما نَْسأَُل هللاَ َشْيًئا يَْعِطيَنا. 

 5

 كُل النَِّعم ِمَن هللا، َوَال نَْسَتِطيُع أَن نُْحِصيَها. 

 6

  

َعَلى  نَُحاِفَظ  أَن  َعَلْيَنا  ِصَلُتَنا بِاللِّه،  َالة  الصَّ

َصَالتَِنا، َونَُصلَِّي يفِ َوْقِتَها. 

 7
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ْرك.   نَْسأَُل هللاَ أَن يَْحَفَظَنا ِمَن الشِّ

نَْسأَُل هللاَ أَن يَْغِفَر َلَنا َولَِوالِِديَنا، َواْلُمْؤِمِنين. 

 8

 نَْشكُُر هللاَ َعَلى َجِميَع نَِعِمِه، َونَْسأَُلُه الثََّبات 

َعَلى اْإلِْسَالِم، َواْإلِيََمان.  

َراط اْلُمْسَتِقيم.  َتَنا َعَلى الصِّ نَْسأَُل هللاَ أَن ُيَثبِّ

نَِهايَة ُسوَرة إِْبَراِهيم 

اْلَحْمُد لِلِّه َرِب اْلَعاَلِمين  

وَرة  نَْحَمُد هللاَ َعَلى تَْعلِيِمنا َهِذِه السُّ

َتَنا. آِمين  نَْسأَُل هللاَ أَن نَكُوَن ِمَن اْلُمؤِمِنين، َوُيَثبِّ
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