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بحث أصلي

تأريخ رفع سيدنا إبراهيم وسيدنا إمساعيل القواعد من البيت
شاهيناز مصطفى
قسم الفلك واألرصاد الجوية ،كلية العلوم ،جامعة القاهرة؛ مصر

استالم  ،2015/10/29الموافقة والنشر :الثالثاء 8 ،محرم  ،1440الموافق 2018/9/18

ذكر سبحانه وتعالى ملكوت السماوات واألرض الذي أراه سيدنا إبراهيم من بابل ،ووصفه وصفا
ُرى من على حافة منطقة
دقيقا ،وهو وصف ال ينطبق فلكيا إال على كسوف الشمس الكلي ،عندما ي َ
الظل ،مما يجعل من الممكن تعيين تاريخ رؤية إبراهيم ،لهذه الظاهرة الفريدة ،التي مكنته من
استبعاد اآللهة البابلية المزعومة ،أال وهي كوكب الزهرة والقمر والشمس واحدا ً تلو اآلخر ،خالل
بضع دقائق فقط وهو زمن استمرار الكسوف .إن ملكوت السماوات واألرض هو الحجة التي أتاها
هللا سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم .وكان ذلك اليوم العظيم ،هو يوم األول من شهر إبريل سنة 2470
قبل الميالد.
و عليه ،فبالرجوع إلى المصادر اإلسالمية ،يمكن تعيين الزمن التقريبي لرفع القواعد من البيت،
باالستناد إلى تقدير عمر سيدنا إبراهيم ،وقت أن رزقه هللا تعالى بإسماعيل ،وبسكناه وأمه السيدة
هاجر جوار البيت الحرام ونبع بئر زمزم.
ويقدر هذا البحث أن رفع القواعد من البيت كان في الفترة ما بين  2372و 2387ق.م وهللا أعلم.
وبالمثل أمكن تعيين عام إهالك قوم لوط المتزامن مع البشرى بميالد سيدنا إسحاق عليه السالم.
الكلمات المفتاحية
إبراهيم عليه السالم ؛ كسوف الشمس .

أوال :تحديد تاريخ رؤية سيدنا إبراهيم لملكوت السماوات واألرض
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تأريخ رفع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل القواعد من البيت

 1.1ملكوت السماوات واألرض
ين
قال تعالىَ ۞﴿ :و ِإ ْذ قَا َل ِإب َْرا ِهي ُم ِأل َ ِبي ِه آزَ َر أَتَتَّ ِخذُ أ َ ْ
ص ْنَا ًما آ ِل َهةً إ ِإ يِني أ َ َراكَ َوقَ ْو َمكَ فِي َ
ض ْ َال بل نم ِب ب
َٰ
علَ ْي ِه
السْ ْ َم َاوا ِ
يم َملَ ُكوتَ َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ض َو ِل َي ُكونَ ِمنَ ْال ُموقِنِينَ ( )75فَلَ َّما َج َّن َ
(َ )74و َكذَلِكَ نُ ِري ِإب َْرا ِه َ
از ً
اْا َقْا َل َٰ َهْذَا
اللَّ ْيْ ُل َرأ َ َٰى َك ْو َكبًْا إ َقْا َل َٰ َهْذَا َر يِبي إ فَلَ َّمْا أ َ َفْ َل َقْا َل َال أ ُ ِحْبن ْاآلفِلِينَ ( )76فَلَ َّمْا َرأَى ْالقَ َم َر َبْ ِ
اة ً
الضْْْاليِينَ ( )77فَلَ َّما َرأَى َّ
از َ
َر يِبي إ فَلَ َّما أَفَ َل قَا َل لَ ِئن لَّ ْم َي ْه ِد ِني َر يِبي َأل َ ُكون ََّن ِمنَ ْالقَ ْو ِم
َّ
س َب ِ
الشْْْ ْم َ
َقْا َل َٰ َهْذَا َر يِبي َٰ َهْذَا أ َ ْك َب ُر إ فَلَ َّمْا أَفَلَْ ْ
ي
ت َقْا َل َيْا قَ ْو ِم ِإ يِني َب ِري اء ِ يم َّمْا ت ُ ْشْْْْ ِر ُكونَ (ِ )78إ يِني َو َّج ْهْتُ َوجْ ِه َ
ِللَّذِي فَ َ
ض َح ِنيفًا إ َو َما أَنَا ِمنَ ْال ُم ْشْْْ ِركِينَ (َ )79و َحا َّجهُ قَ ْو ُمهُ ۚ قَا َل أَت ُ َحا نجو يِني
السْْْ َم َاوا ِ
ط َر َّ
ت َو ْاأل َ ْر َ
فِي َّ ِ
شْ ْيءب ِع ْل ًما َ أَفَ َال
شْ ْيئًا َ َو ِسْ َع َر يِبي ُك َّل َ
َاف َما ت ُ ْشْ ِر ُكونَ ِب ِه إِ َّال أَن َيشَْا َء َر يِبي َ
ان ۚ َو َال أَخ ُ
َّللا َوقَ ْد َه َد ِ
س ْل َ
َاف َما أ َ ْش َر ْكت ُ ْم َو َال تَخَافُونَ أ َ َّن ُك ْم أ َ ْش َر ْكتُم ِب َّ ِ
طا ًنا ۚ
علَ ْي ُك ْم ُ
اَّلل َما لَ ْم يُن ِ يَز ْل ِب ِه َ
ْف أَخ ُ
تَتَذَ َّك ُرونَ (َ )80و َكي َ
سْْْْوا إِي َمْا َن ُهم ِب ُ
ظ ْل بم أُو َٰلَئِْكَ لَ ُه ُم
ي ْالفَ ِريقَي ِْن أ َ َح نق ِبْ ْاأل َ ْم ِن إ إِن ُكنت ُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ ( )81الَّْذِينَ آ َمنُوا َولَ ْم َي ْل ِب ُ
َفْأ َ ن
علَ َٰى قَ ْو ِم ِه ۚ ن َْرفَ ُع َد َر َجا ب
ت َّمن َّن َ
شْا ُء َ إِ َّن َربَّكَ
يم َ
ْاأل َ ْم ُن َوهُم نم ْهتَدُونَ (َ )82و ِت ْلكَ ُح َّجتُنَا آتَ ْينَاهَا إِب َْرا ِه َ
ع ِلي ام ([ ﴾ )83سورة األنعام].
َح ِكي ام َ
هذه اآليات البينات من القرآن الكريم ،تصف رؤية سيدنا إبراهيم عليه السالم لملكوت السماوات
واألرض .واستحالة أن تكون هذه الظاهرة ظاهرة يومية عادية .ولنفرض جدال أنها ظاهرة يومية
ويهمنا فيها شروق واروب الشمس والقمر فيكون الترتيب كما يلي كما جاء في آيات الملكوت.
 -1قدوم الليل وهذا يعنى اروب الشمس أوال
 -2شروق القمر
 -3اروب القمر
 -4شروق الشمس
 -5اروب الشمس
لقد فطن األلوسْي ( )1إلى ذلك في تفسْيره لسْورة األنعام ،لعلمه بعلم الهيئة .فالقمر يشْرق مباشْرة
بعْد اروب الشْْْْْمس (قْدوم الليْل) ،عنْدمْا يكون بْدرا ً ،ولكنْه يررب بعْد شْْْْْروقهْا .وهْذا مخْالف
للترتيب في آيات ملكوت السماوات واألرض ،التي تقتضي اروب القمر قبل شروق الشمس.
وكْذلْك ليس من المنطقي أن يُري هللا نبيْه ظْاهرة يوميْة ،بْل أراه ربْه ظْاهرة فريْدة ،كمْا رأى
سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم سدرة المنتهى.
ولكونهْا ظاهرة فريدة فقْد جاء اإلعجْاز القرآني البيْاني في اسْْْْْتخْدام كلمات فريدة في هذا المقام،
أال وهي "بْازاْا" و"أفْل" .أمْا الليْل ومشْْْْْتقْاتْه فقْد جْاء ذكره في القرآن الكريم  92مرة ،أي ربع
عدد ليالي السْْنة الشْْمسْْية الكبيسْْة مقربا ،إال أنه جل وعلى قرن الليل في آيات الملكوت بكلمة
" َج َّن" .وهي أيضْْا كلمة فريدة لم تأت في القرآن الكريم إال في هذا الموضْْع ،للداللة أيضْْا على
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اختالف ذلك الليل عما عداه من الليالي .فهو لي ال اطى سْيدنا إبراهيم بسْرعة ،وهذا معنى " َج َّن".
بينما الليل اليومي يرشْْي األرض تدريجيا .وهو ليل موضْْعي ،وليس بلي بل يرشْْي نصْْف الكرة
علَ ْي ِه اللَّ ْي ُل﴾.
األرضية في آن واحد بدليل قوله تعالى ﴿ فَلَ َّما َج َّن َ
والليل على األرض هو ظل األرض ،أما الليل في آية الملكوت فهو ظل القمر الواقع على سْْْْط
األرض ،كما هو مبين في شكل (.)1

1.1.1

الملك والملكوت

الملْك هو الظْاهر من الكون أمْا الملكوت فهو المختفي منْه وقْد جْاء ذكر الملكوت أربع مرات في
القرآن الكريم ،كما سْْيتضْْ في هذه المقالة .فالمراد به هنا كسْْوف الشْْمس الكلي ،ويوضْْ لنا
شْكل ( )6رسْما توضْيحيا لكسْوف الشْمس ،حيث تصْطف ثالثة أجرام سْماوية أال وهم الشْمس
فالقمر فاألرض ،على اسْْْتقامة واحدة .فيقع ظل القمر على األرض .وإذا نظرنا إلى الملكوت من
على األرض حيث إن ليل القمر ممتد إلى األرض (ظل القمر وقت الكسْْْوف) ،الختفت الشْْْمس
خلف القمر .وهذا هو السر في تسميته بالملكوت ،أو المختفي من الكون .وهللا أعلم.
كما أن الكوكب كان مختفياً ،ولكنه ظهر عندما جن الليل ،وكذلك القمر لم يكن ظاهراً ،فهو محاق.
ولكنه بزغ أثناء الكسوف.
يوفر كسْوف الشْمس الكلي كما رآه سْيدنا إبراهيم اسْتعراضْا على صْفحة السْماء السْوداء مدته
بضع دقائق فقط يظهر فيه كل إله مزعوما من اآللهة البابلية على حده ،فترة وجيزة ثم يختفي.

1.1.2

أين كان سيدنا إبراهيم وقومه أثناء كسوف الشمس الكلى بابل أم أور؟

يفيد األلوسي رحمه هللا ،أنه كان في نواحي بابل ،على ما يشير إليه كالم المؤرخين وأهل األثر ( .)1كما أنه
أثناء وجودي بمرصد هلسنكي بفنلندا قاموا بعمل حسابات لكسوفات الشرق األدنى ،تبين منها عدم مرور أي
كسوف بأور .إن أهل الكتاب هم الذين يظنون بوجود سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصالة والسالم في أور .إال أن
المصادر اإلسالمية تفيد أنه كان في بابل.

 1.2مراحل رؤية سيدنا إبراهيم لملكوت السماوات واألرض

علَ ْي ِه اللَّ ْي ُل َرأَى َك ْو َكبًا قَا َل َهذَا َر يِبي فَلَ َّما أَفَ َل قَا َل َال أ ُ ِحبن ْاآلَفِلِينَ (﴾ )76
 ﴿ -1فَلَ َّما َج َّن َ
يمتد ليل القمر أو ظله ،فيقع على األرض كدائرة أو كشْكل بيضْاوي (شْكل  .)1يتحرك عليها من
الررب إلى الشرق بسرعات كبيرة جدا تقدر بْْْ ْ  1700كيلومتر في الساعة ( .)3فلما اطى ذلك
الليْل القمري سْْْْيْدنْا إبراهيم أظلمْت السْْْْمْاء نهْارا ،فْأمكنْه رؤيْة كوكبْا واحْدا فقط ،ظهر فجْأة،
ولكنه ما لبث أن أفل ،أي اختفى سريعا.
3

تأريخ رفع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل القواعد من البيت

فما هو هذا الكوكب؟ روي عن ابن عباس رضْْْْي هللا تعالى عنهما ،أنه المشْْْْتري .وأخر ابن
المنْذر وايره عن قتْادة أنْه قْال :ذكر لنْا أنْه الزهرة ( .)1ومن الجميْل أن رقم اآليْة الكريمْة هو
طول كوكب الزهرة في الدائرة السْماوية في حين أن طول كوكب المشْترى هو  ،100كما يتضْ
من الجدول  .1فيقينا ً أنه رأى كوكب الزهرة.
جدول  :1زاوية نقطة االعتدال للكواكب (.)2
زاوية نقطة االعتدال
48.331°
76.670 69°
49.562°
100.492°
113.642811°
73.999342°
131.782974°

اسم الكوكب
عطارد
الزهرة
المريخ
المشتري
زحل
أورانوس
نبتون

ضاليِينَ
ازاا ً قَا َل هَْذَا َر ِيبي فَلَ َّما أَفَ َل قَا َل لَ ِئن لَّ ْم َي ْه ِد ِني َر ِيبي أل ُكون ََّن ِمنَ ْالقَ ْو ِم ال َّ
 ﴿ -2فَلَ َّما َرأَى ْالقَ َم َر َب ِ
(﴾ )77
وكلمة بازاا تسْْتعمل لوصْْف سْْنة الطفل عندما تبدأ في الظهور من اللثة .أما في حالة الملكوت،
الشْمس ،انعكسْت أشْعة الشْمس من على وديان القمر ،على جباله ،حيث ظهرت
القمر
فلما اطى
ُ
َ
حوافه متأللئة ،بما يعرف بحبات بيلي (( )3شْْْْكل  .)2واسْْْْتمرت هذه الظاهرة دقائق معدودة.
وبانتهاء الكسوف أفل القمر أي اختفى.
 ﴿ -3فَلَ َّما َرأَى َّ
اةً قَا َل هَْْْْْ ْذَا َر ِيبي هَْْْْْ ْذَا أ َ ْك َب ُر فَلَ َّما أَفَلَ ْ
ت قَا َل َيا قَ ْو ِم ِإ يِني َب ِري اء ِ يم َّما
از َ
س َب ِ
الش ْ ْم َ
ت ُ ْش ِر ُكونَ (﴾ )78
وبانتهاء فترة الكسْْوف ابتدأت الشْْمس في الظهور من خلف القمر ،فبزات كهالل رفيع أصْْفر
اللون ،أخذ يكبر ،حتى انفصْلت الشمس تماما ظاهريا عن القمر (شكل  .)3فقال سيدنا إبراهيم هذا
أكبر ،ثم اختفت الشمس ،فوجه سيدنا إبراهيم وجهه لفاطر الكون.
ي ِللَّذِي فَ َ
ض َح ِنيفا ً َو َما أ َ َنا ْ ِمنَ ْال ُم ْش ِركِينَ (﴾ )79
س َم َاوا ِ
ط َر ال َّ
ت َواأل َ ْر َ
﴿ ِإ يِني َو َّج ْهتُ َوجْ ِه َ
علَى قَ ْو ِم ِه ﴾
يم َ
لذلك قال تعالىَ ﴿ :و ِت ْلكَ ُح َّجتُنَا آتَ ْينَاهَا ِإب َْرا ِه َ
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كان البابليون يعبدون الشْمس والقمر والكواكب .ويجعلون لكل منهم صْنما يعبدونه ،وبعد مناقشْة
احتجا واسْْْتنكار من إبراهيم عليه السْْْالم لعبادة األصْْْنام ،فأرى هللا سْْْبحانه وتعالى إلبراهيم
كسوفا للشمس ليكون من الموقنين.

شكككل  :1ظل القمر المتحرك بسْْرعات كبيرة ،يتقاطع مع سْْط األرض في دائرة مظلمة .فتظلم السْْماء بداخلها فجأة .وإذا كان
الراصْد موجودا داخل الدائرة السْوداء ،فإنه يرى الكسْوف كليا ،وتحيط الهالة الشْمسْية بالشْمس والقمر .وفي حالة كسْوف سْيدنا
القمر بازاا ً طوال الوقت
إبراهيم ،كانت بابل على حافة الدائرة السْوداء ،فال تُرى الهالة الشْمسْية أثناء الكسْوف الكلي ،ولكن يُرى
َ
(.)3

علَ ْي ِه اللَّ ْي ُل َرأَى ك َْوكَبا ً ﴾.
شكل :2بمجرد إظالم السماء ظهر كوكب واحد كان قريبا من الشمس .قال تعالى ﴿ فَلَ َّما َج َّن َ
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شكل  :3تنعكس أشعة الشمس وهي خلف القمر ،خالل وديان القمر وجبالها ،فتنير أجزاء بسيطة من القمر فيبدو بازاةً .قال تعالى
از ً
اا ﴾ .
﴿ فَلَ َّما َرأَى ْالقَ َم َر بَ ِ

شككل  :4انفصْال القمر عن الشْمس بعد انتهاء الكسْوف فتبدو الشْمس بازاة كهالل أصْفر رفيع يأخذ في الكبر حتى ينفصْل القمر
تماما عن الشمس فتبدو الشمس مكتملة فقال سيدنا إبراهيم هذا أكبر .قال تعالى ﴿ :فَلَ َّما َرأَى ال َّ
اةً قَا َل َٰ َهذَا َر ِبيي َٰ َهذَا أَ ْكبَ ُر﴾.
از َ
س بَ ِ
ش ْم َ
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 1.3قائمة بكسوفات الشمس التي مرت ببابل في الفترة  1405-2470قبل الميالد
قام ( )Kudlek and Mickler 1971بإجراء حسابات فلكية دقيقة لكسوفات الشمس ،المارة
بالشرق األدنى ،ومصر قديما .كما قام ) (Stahlman and Gingerich 1963بتحديد مواقع
الشمس والكواكب في الفترة  2500قبل لميالد و 2500بعده ،وباستخدام هذه الحسابات وضعنا
جدوال يضم كسوفات الشمس الكلية التي مرت ببابل والكواكب التي ظهرت حينذاك (.)6 ،5
جدول رقم ( :)2قائمة بكسوفات الشمس الكلية التي مرت ببابل ،ومرفق الكواكب التي ظهرت.
الكواكب التي ظهرت
الزهرة
عطارد – الزهرة -المشترى
عطارد-الزهرة-المريخ-المشترى
عطارد-الزهرة -لمريخ-المشْْْترى-
زحل
عطارد-الزهرة

تاريخ الكسوف الكلى للشمس
 -1أول إبريل  2470ق.م
 13 -2يناير  2224ق.م
 29-3يونيو  2158ق.م
 14-4مايو 1858ق.م
 14 -5يوليو 1405ق.م

يتبين لنا من الجدول رقم ( )1أن الكسوف الوحيد الذي ظهر فيه كوكب واحدا ،كان كسوفا كليا
للشمس ،وكان مارا ً ببابل ،في األول من إبريل عام  2470قبل الميالد ،فكان ذلك الكوكب هو
الزهرة (.)5

1.3.1

نقطتان هامتان

مرت ببْابْل خمسْْْْْة كسْْْْْوفْات كليْة للشْْْْْمس بين أعوام  2470و 1405قبْل الميالد فْأي هْذه
الكسوفات هو الملكوت الذي رآه سيدنا إبراهيم؟
لقد وضع القرآن شرطان لذلك الكسوف.
أوال :رؤية كوكبا واحدا فقط وقت هذا الكسوف.
ثانيا :لم تظهر الهالة الشمسة في هذا الكسوف ببابل حيث لم ترد اإلشارة إليها في آيات الملكوت.

1.3.2

كسوف أول إبريل  2470قبل الميالد

ت ُبين لنا الخريطة (شكل  )5مسار ذلك الكسوف .ويرى الكسوف كليا بداخل الخطان المتوازيان،
وهما يمثالن قطر الدائرة السوداء المبينة في (شكل  .)1والتي تحدد مسقط ظل القمر على األرض.
أما خارجهما فيظهر الكسوف جزيئا .بمعنى أن القمر يرطي جزء من الشمس فقط ،وال يرطيها
كليا ،فال تظلم السماء.
ويتض لنا من فحص هذه الخريطة أن بابل وقعت على حافة منطقة الكسوف الكلي .وفي هذه
المنطقة ،ال تظلم السماء بدرجة شديدة ،فال تظهر الهالة الشمسية ،بل طوال فترة الكسوف التي
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ت ُرطى فيها الشمس من القمر ،تظهر حافة القمر فيبدو بازاةً ،كما يبدو في شكل ( )1الذي يبين
رسما توضيحيا لتلك الظاهرة عام  1798في أمريكا.
وإنه لمن الحكمة اإللهية انعدام الهالة الشمسية عند رؤية سيدنا إبراهيم لملكوت السماوات واألرض
ألنها تضفي جالال وبهاء على الشمس.
وهكذا ،فإن كسوف الشمس الكلي المار ببابل في أول إبريل عام  2470قبل الميالد ،وهي على
حدود منطقة رؤية الكسوف الكلي ،يحقق الشرطين السابقين ذكرهما عند تحديد الكسوف الذي رآه
سيدنا إبراهيم ،ففيه لم تظهر الهالة الشمسية .كما أن كوكب الزهرة هو الكوكب الوحيد الذي ظهر.

شكل  :5خريطة تبين مسار كسوف الشمس المار ببابل ،والذي رآه سيدنا إبراهيم في صبيحة يوم أول إبريل  2470قبل الميالد
(.)6 4

و ُيرى كسوف الشمس كليا داخل الخطين المتوازيين .والكسوف المقصود في هذه الخريطة هو الذي
مر بالدلتا في مصر أوال .ثم بفلسطين والشام ،فالعراق .ويمكن استخدامه أيضا في التحقق من
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شخصية ملك مصر آن ذاك في حالة وجود إشارة إلى حدوث إظالم للسماء بضع دقائق أثناء النهار
في زمن ذلك الملك.
أهم ما في هذه الخريطة أن بابل كانت على حافة مسار الكسوف الكلي للشمس .لذلك لم تظلم السماء
بالقدر الكافي إلظهار الهالة الشمسية.

شكل :6ملكوت السماوات واألرض (الكسوف الكلى للشمس).

ثانيا :تحديد التاريخ التقريبي لرفع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل القواعد
من البيت
السْْ ِمي ُع ا ْلعَ ِلي ُم
قال تعالىَ ﴿ :وإِ ْذ َي ْرفَ ُع إِب َْرا ِهي ُم ْالقَ َوا ِع َد ِمنَ ْال َب ْي ِ
ت َوإِ ْسْْ َما ِعي ُل َر َّبنَا تَ َقب َّْل ِم َّنا إِ َّنكَ أ َ ْنتَ َّ
علَ ْينَا إِ َّنكَ أ َ ْنتَ
(َ )127ر َّبنَا َواجْ عَ ْلنَا ُم ْسْ ْ ِل َمي ِْن لَكَ َو ِم ْن ذُ ِ ير َّي ِتنَا أ ُ َّمةً ُم ْسْ ْ ِل َمةً لَكَ َوأ َ ِرنَا َمن ِ
َاسْ ْ َكنَا َوتُبْ َ
الر ِحي ُم (َ )128ر َّبنَْا َوا ْب َعْ ْ
َاب َو ْال ِح ْك َمْةَ
سْْْْ ً
التَّ َّو ُ
ث فِي ِه ْم َر ُ
اب َّ
وال ِم ْن ُه ْم َي ْتلُو َ
علَ ْي ِه ْم آ َ َيْاتِْكَ َويُعَ ِلي ُم ُه ُم ْال ِكتْ َ
َويُزَ ِ يكي ِه ْم إِ َّنكَ أ َ ْنتَ ْالعَ ِز ُ
يز ْال َح ِكي ُم ( ﴾ )129سورة البقرة.

والدة سيدنا إسماعيل
قيل إن سْيدنا إسْماعيل ولد وعمر سْيدنا إبراهيم سْت وثمانين سْنة ،كما ذكره عباس محمود العقاد
في كتابه الخليل إبراهيم ( .)7كذلك ذكر نفس التاريخ ابن كثير عن أهل الكتاب.

تاريخ رفع القواعد من البيت
جاء في كتاب تاريخ الكعبة للدكتور علي حسْن الخربوطي ،باب بناء الكعبة ( :)8قدم إبراهيم مرة
أخرى إلى مكة ،وكان إسْْْْماعيل حينئذ في الثالثين من عمره ،وفي هذه المرة ،أمر هللا عز وجل
إبراهيم ببناء الكعبة ،وتعاون األب واالبن على تنفيذ أمر المولى سبحانه وتعالى.
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وبفرض صحة هذه التواريخ ،فيكون عمر سيدنا إبراهيم عند بناء الكعبة المشرفة
 116 = 30+86سنة
كذلك جاء في كتاب أبو األنبياء الخليل إبراهيم ،صْْفحة " :133وكان بناء الكعبة بعد مضْْي مئة
سْْْْنْة من عمر إبراهيم بمْدة" .ويْذكر البْدراوي ( )9( )1997أن عمر سْْْْيْدنْا إبراهيم عنْد بنْاء
الكعبة المشرفة كان  101سنة ،في حين كان عمر سيدنا إسماعيل نحو  14عاما.
ففي الحالة األولى ،بفرض أن عمر سْيدنا إبراهيم عند رؤيته لملكوت السْماوات واألرض خمسْة
عشر عاما ،في عام  2470قبل الميالد.
ويكون مضْْْْْى بين الحْدثين ،رؤيْة الملكوت وبنْاء الكعبْة المشْْْْْرفْة 101 ،عْامْا قمريْا .ولتحْديْد
العالقة بين السْْنة الشْْمسْْية والسْْنة القمرية نعتمد على قول الحقَ ﴿ :ولَ ِبثُوا فِي َك ْه ِف ِه ْم ثَ َال َ
ث ِمئَ بة
ِسنِينَ َو ْ
از َدادُوا ِتسْعا ً ﴾ (الكهف.)25 :
 300سنة شمسية =  309قمرية
100سنة شمسية =  103قمرية
بالتقريب فإن  101سنة قمرية =  98سنة شمسية
فيكون تاريخ بناء الكعبة المشرفة=  2372 =98 -2470قبل الميالد.
وفى الحالة الثانية بفرض أن سيدنا إبراهيم كان عمره  100سنة قمرية عند رفع القواعد من البيت
فيكون مضى بين الحدثين ،رؤية الملكوت ،ورفع القواعد 85 ،سنة قمرية ،أي نحو  83سنة شمسية.
فيكون تاريخ رفع القواعد =  2387= 83-2470قبل الميالد.
وعليه فيمكن القول إن رفع القواعد من البيت يحتمل أنه حدث في الفترة بين  2387و  2372قبل
الميالد وهللا أعلم.

تأريخ إهالك قوم لوط
جاءت المالئكة تبشر السيدة سارة بمولد ،إسحق وفي الوقت نفسه تخبره بإهالك قوم لوط .قال تعالىَ ﴿ :ولَقَ ْد
س َال ام فَ َما لَ ِب َ
َجا َء ْ
ث أ َ ْن َجا َء ِبعِجْ بل َح ِني بذ ( )69فَلَ َّما َرأَى
ت ُر ُ
س َال ًما قَا َل َ
يم ِب ْالبُ ْش َرى قَالُوا َ
سلُنَا ِإب َْرا ِه َ
َف ِإ َّنا أ ُ ْر ِس ْلنَا ِإلَى قَ ْو ِم لُوطب (َ )70وا ْم َرأَتُهُ
س ِم ْن ُه ْم ِخيفَةً قَالُوا َال تَخ ْ
أ َ ْي ِد َي ُه ْم َال ت ِ
َص ُل ِإلَ ْي ِه َن ِك َر ُه ْم َوأ َ ْو َج َ
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ع ُج ا
ت فَ َب َّ
وب ( )71قَالَ ْ
ض ِح َك ْ
وز
ش ْرنَاهَا ِبإِ ْس َحاقَ َو ِم ْن َو َر ِ
ت َيا َو ْيلَتَى أَأ َ ِل ُد َوأَنَا َ
قَا ِئ َمةا فَ َ
اء ِإ ْس َحاقَ َي ْعقُ َ
ع ِجيبا ( ﴾ )72سورة هود.
ش ْي ًخا ِإ َّن َهذَا لَ َ
َو َهذَا َب ْع ِلي َ
ش ْي اء َ
قال ابن كثير في قصْْص األنبياء عن هاجر :وولدته وإلبراهيم من العمر سْْت وثمانون سْْنة قبل
مولد إسحاق بثالث عشرة سنة ،وأوحى هللا إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة فخر ساجدا هلل
وعلى هذا كان مولد إسحاق عندما كان عمر سيدنا إبراهيم
 99 = 13 +86سنة
بينما كان عمره عند رفع القواعد من البيت  101سنة ()10
بينما كان عمره عند إهالك قوم لوط  98سنة قمرية .أي أن إهالك قوم لوط سبق بناء الكعبة بنحو
ثالث سنوات .فيكون إهالك قوم لوط نحو عام  2375ق.م .تجاوز اللهم عن أخطائنا.

الخاتمة
إن تأريخ رؤية سْْْيدنا إبراهيم لملكوت السْْْماوات واألرض ،في أول إبريل  2470هو تأريخ دقيق ،ويمكن أن
يُتخْذ مرجعْا ألي حسْْْْْابات أخرى ألحداث مهمْة في حيْاة خليْل هللا سْْْْيْدنا إبراهيم عليْه السْْْْْالم .إال أن هذه
األحداث مصادرها اير دقيقة .العتمادها على مصادر أهل الكتاب ،لذلك هناك بعض التفاوت في هذه التواريخ.
إال أننْا نسْْْْْتطيع القول إن نبي هللا وحبيبْه إ براهيم أبو األنبيْاء يقْدر أنْه بنى البيْت الحرام بين عْامي 2372
و 2387ق.م .وهللا أعلم.
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