
العدد العشرون  |سبتمبر  2019 | محرم  1441هـ  مجلة تواصل

1



العدد العشرون  |سبتمبر  2019 | محرم  1441هـ  مجلة تواصل

اليوم عمل بال حساب وغدا حساب بال عمل

ــات  ــون صفح ــرص أن تك ــن يح ــاس م ــن الن ــة م ــاد، وقل ــجالت العب ــا س ــوي معه ــوام وتط ــي األع تنقض
ْحَضــرًا َوَمــا  ــا َعِملَــْت ِمــْن َخْيــرٍ مُّ أعمالــه كريمــة، يباهــي بهــا يــوم القيامــة: )يَــْوَم تَِجــُد ُكلُّ نَْفــٍس مَّ
رُُكــُم الّلــُه نَْفَســُه َوالّلــُه رَُؤوُف بِاْلِعبَــاِد( ــُه أََمــًدا بَِعيــًدا َويَُحذِّ َعِملَــْت ِمــن ُســَوٍء تَــَودُّ لَــْو أَنَّ بَْينََهــا َوبَْينَ

ــران:30[. ]آل عم
 

فالعاقــل مــن يحســب حســابا لهــذه النهايــة، ويحــرص دائمــا علــى مضاعفــة أعمالــه الصالحــة، والغافل 
ــر  ــاول أن يجب ــرم، فيح ــيب واله ــر الش ــه نذي ــى يأتي ــات، حت ــام والمخالف ــه باآلث ــه وليالي ــل أيام ــن يثق م

التقصيــر، ويقــرع ســن النــدم، ولكــن قــد تأتيــه المنيــة، فــال ينفعــه إال عملــه.

ولقــد نبــه الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم وصحابتــه، والعلمــاء العاملــون إلــى اغتنــام فرصــة العمــر، 
ــل  ــك قب ــك، وصحت ــل موت ــك قب ــس: حيات ــل خم ــا قب ــم خمس ــلم: “اغتن ــه وس ــى اهلل علي ــال صل فق

ــك”. ــل هرم ــبابك قب ــغلك، وش ــل ش ــك قب ــرك، وفراغ ــل فق ــاك قب ــقمك، وغن س
 

ــي،  ــلم بمنكب ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــذ رس ــال: “أخ ــا ق ــى عنهم ــي اهلل تعال ــر رض ــن عم ــن اب وع
ــبيل”. ــر س ــب، أو عاب ــك غري ــا كأن ــي الدني ــن ف ــال: “ك وق

وكان ابــن عمــر يقــول: “إذا أمســيت فــال تنتظــر الصبــاح، وإذا أصبحــت فــال تنتظــر المســاء، وخــذ مــن 
صحتــك لمرضــك، ومــن حياتــك لموتــك.

 لذلــك فعلينــا أن نســتقبل هــذه الســنة الهجريــة الجديــدة بالعمــل الصالــح المثمــر الــذي ينفعنــا فــي 
الدنيــا واآلخــرة ، ألن اليــوم عمــل بــال حســاب، وغــدا حســاب بــال عمــل.

نسأل اهلل اإلخالص والقبول والتوفيق.
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نعمــة  اإلنســان،  علــى  بهمــا  اللــه  إمتــّن  نعمتــان 
ليســت  اإلنســان  فقيمــة  البيــان،  ونعمــة  النُّطــق، 
ِبطــول هامتــه، وال ِبعظــم ِخلقِتــه، وال ِبكبــر ِســّنه، 

ولســانه. قلبــه  بأصغريــه:  المــرء  إّنمــا 
الســّن، وال يرفــع  بــه  فالّلســان يرفــع مــن انخفــض 

المقــال. أعيــاه  الّســن مــن 
لهــا  التــي  والمهــارات  الفوائــد  هــذه  ُخــذ  لذلــك 
المعلومــات  وإيصــال  النــاس،  جــذب  فــي  تأثيــر 

ومناســب. َســِلس  بأســلوب  إليهــم 

آذان  َيْطــرق  مــا  أول  هــو  المحاضــرة  عنــوان   )٣١
جماليــة. لمســًة  فامنحــه  الُجمهــور، 

يســاعد  اللقــاء  موضــوع  مــن  الهــدف  تحديــد   )٣٢
عناصــره. وضــع  علــى 

 + جيــد  إعــداد   + مناســب  موضــوع  معادلــة:   )٣٣
ناجــح. إلقــاء   = إلقــاء  مهــارة 

٣٤( نجاحــك فــي مقدمــة الموضــوع الــذي تطرحــه 
ــا، فاهتــم بهــا. ينجــُز علــى باقــي الّلقــاء غالب

٣٥( كلُّ إنســاٍن ُيحــبُّ المــدح والثنــاء، وثنــاؤك علــى 
جمهــورك وشــكُرهم فــي البدايــة يجذبهــم إليــك، 

فالمــدح مفتــاح القلــوب.
يأســُر  الــذي  الســحر  هــو  الجــّذاب  اإلســتهالل   )٣٦

. معين لســا ا
٣٧( مــن أخطــاء الُملقيــن فــي المقدمــة: تحطيــم 

بقلم: د.أحمد عبده 
مدير مركز تواصل فنزويال
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الــذات، تعظيــم الــذات، التقليــل مــن شــأن الجمهــور، 
طــول المقدمــة.

٣٨( مــن األمــور التــي يجــب مراعاتهــا فــي المتــن 
)صلــب الموضــوع المطــروح(: تحديــد الهــدف، وحــدة 
الفكــرة، اإلهتمــام بأســاليب التشــويق، اإلهتمــام 
مناســبة  باألمثلــة،  اإلهتمــام  والشــواهد،  باألدلــة 
المــادة لنوعيــة الجمهــور، مناســبة المــادة لطبيعــة 

اللقــاء.
٣٩( مــا يتحــدث بــه الملقــي فــي آخــر محاضراتــه هــو 
فالخاتمــة  الســامعين،  أذهــان  فــي  يســتقر  الــذي 
هــي تلخيــص للمتــن الــذي ألقيتــه، وتذكيــٌر بأهــم 

مــا ورد فيــه مــن أفــكاٍر ودروس.
أو  أمثلــٌة،  أو  ألفــاظ  بلــٍد  كل  فــي  تشــتهر   )٤٠
طبخــاٌت، أو ألعــاٌب خاصــٌة بهــم، فمعرفتــك بهــا قبــل 
إلــى  ُيدخــل  المحاضــرة،  فــي  وإيراُدهــا  زيارتهــم، 

وقبــواًل. ومحبــًة  ُوّدًا  قلوبهــم 

مالحظــة: النصائــح الســابقة تــم نشــرها فــي األعــداد 
الســابقة. 
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بقلم: الشيخ حامد هالل )مدير عام بوزارة األوقاف المصرية(.

١( كثيرا ما نسمع كلمة ) بركة ( فما هي البركة؟
البركــة هــي جنــد خفــي مــن جنــود اهلل عــز وجــل يرســلها علــى مــن يشــاء مــن عبــاده فتحــل فــي الوقــت والعمــر والمــال والولــد، فــإذا 

حلــت فــي المــال كثرتــه وفــي الولــد أصلحتــه وفــي الجســم قوتــه وفــي الوقــت عمرتــه وفــي القلــب أســعدته وإذا حلــت فــي قليــل كثرتــه .

٢( ماهو فضل زيارة المريض في االسالم ؟ 
قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: » من عاد مريًضا غاص في الرحمة، حتى إذا قعد استقر فيها »

)البخاري في األدب المفرد برقم )522((
وقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: » مــن عــاد مريًضــا نــادى منــاد مــن الســماء : طبــت وطــاب ممشــاك وتبــوأت مــن الجنــة 

منــزال ».
وقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : » إن اهلل عــز وجــل يقــول يــوم القيامــة : يــا ابــن آدم مرضــت فلــم تعدنــي قــال : يــا رب كيــف 

أعــودك وأنــت رب العالميــن؟ قــال : أمــا علمــت أن عبــدي فالًنــا مــرض فلــم تعــده، أمــا علمــت أنــك لــو 
عدته لوجدتني عنده ؟

٣( ما حكم من يسرع في صالته ؟ 
على المسلم إذا قام للصالة، أن يتأنى بصالته، وال ينقرها نقر الديك، لسرعته

فــي صالتــه . فعــن أبــي عبــد اهلل األشــعري رضــي اهلل عنــه، أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم رأى رجــال ال يتــم ركوعــه، وينقــر فــي 
ســجوده، وهــو يصلــي
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فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: لــو مــات هــذا علــى 
حالــه هــذه مــات علــى غيــر ملــة محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم ،

الــذي ال  ثــم قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مثــل 
ــرة،  ــأكل التم ــع ي ــل الجائ ــي ســجوده، مث ــر ف ــه، وينق ــم ركوع يت

والتمرتيــن، ال تغنيــان عنــه شــيئا
فأتمــوا القيــام، والركــوع، والســجود، وال تتعجلــوا، فانــك واقــف 

ــل. ــز وج ــدي اهلل ع ــن ي بي

٤( مــا هــي األشــياء التــي تســاعد المســلم 
علــي اإلخــالص فــي األقــوال واألفعــال 

ــال؟  واالعم
ــْيَطاِن  ــَك ِمــَن الشَّ ــا َينَزَغنَّ قــد أرشــدنا ربنــا بقولــه جــل وعــال: }َوِإمَّ
ــال:  ــل وع ــه ج ــراف:200(، وبقول ــورة األع ــِه{ )س ــَتِعْذ ِبالّل ــْزٌغ َفاْس َن

ا{ )ســورة فاطــر:6(،  ــُدّوً ــُذوُه َع ِخ ــُدوٌّ َفاتَّ ــْم َع َطاَن َلُك ــيْ }ِإنَّ الشَّ
فعلــى المســلم أن يســتعيذ بــاهلل مــن هــذا العــدو، فيقــول: أعــوذ 
ــر عليــك الوســواس انفــث  بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم، وإذا أكث
عــن يســارك ثــالث مــرات، قــل: أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان ثــالث 

مــرات، 
ثــم الصــدق مــع اهلل فــي التعــوذ وأبشــر بالخيــر، وإذا كانــت 
الوسوســة حــول الــرب أو حــول الجنــة أو النــار، تقــول مــع التعوذ: 
ــاهلل ورســله،  ــت ب ــاهلل ورســله، آمن ــت ب ــاهلل ورســله، آمن ــت ب آمن

ــر مــن هــذا؛  ــم، تكث ــاهلل مــن الشــيطان الرجي أعــوذ ب

ألن الصحابــة لمــا اشــتكوا إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 

ــه مــن الوســاوس فأمرهــم أن يســتعيذوا بــاهلل مــن  مــا يجدون

الشــيطان، وأن يقولــوا: عنــد وساوســه فيمــا يتعلــق بالــرب 
واآلخــرة والجنــة والنــار ونحــو ذلــك: آمنــت بــاهلل ورســله، آمنــت 
بــاهلل ورســله، ويســتعيذ بــاهلل، وينتهــي ويــزول منــه، وتــزول 
ــه بهــا عــدو اهلل، هــذه مــن  ــي يبتلي ــه هــذه الوســاوس الت عن

ــده. مكائ

٥( هل للجمعة سنة قبلية وبعدية؟
صــالة الجمعــة ليــس لهــا ســنة قبلهــا ، ولكــن المشــروع لمــن 
جــاء إلــى المســجد أن يصلــي إلــى حضــور اإلمــام ، وقــد ثبــت في 
الســنة الحــث علــى التبكيــر إلــى صــالة الجمعــة وأن مــن جــاء 
فــي الســاعة األولــى فكأنمــا قــّرب بدنــة ، ومــن جــاء فــي الســاعة 
ــة  ــاعة الثالث ــي الس ــاء ف ــن ج ــرة ، وم ــرب بق ــا ق ــة فكأنم الثاني
فكأنمــا قــرب كبشــً أقــرن ، ومــن جــاء فــي الســاعة الرابعــة 
فكأنمــا قــرب دجاجــة ، ومــن جــاء فــي الســاعة الخامســة فكأنمــا 

قــرب بيضــة. 
وهــؤالء الذيــن يأتــون إلــى الجمعــة ينبغــي لهــم أن يشــتغلوا 
بالصــالة ، والذكــر ، وقــراءة القــرآن ، وغيــر ذلــك ممــا يقــرب إلــى 

اهلل عــز وجل. 
وأمــا الســنة بعدهــا فإنــه ثبــت مــن حديــث ابــن عمــر رضــي اهلل 
عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم كان يصلــي فــي بيتــه 

ركعتيــن بعــد صــالة الجمعــة ، فهــذه هــي الســنة .

واهلل أعلى وأعلم.
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توزيع األضاحي على 200 

عائلة في فنزويال وذلك 

باالشتراك مع مؤسسة 

صدقاتسي التركية.

النشاطات الدعوية
لمركز تواصل 
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توزيع الكتب 

الدعوية 

والمطويات 

الدعوية يوميا على 

الناس في الهند .

توزيع الكتب الدعوية على الناس 
في جنوب أفريقيا وتعريفهم برحمة 

االسالم وإحسانه.  تعريف الناس بتعاليم اإلسالم 

في مركز تواصل فنزويال الدعوي
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مجــددا عــادت إلــى الواجهــة قضية »كشــمير« 
ال ســيما الجــزء الخاضــع لســيطرة الهنــد، 
وزاد الحديــث عــن اعتــداءات وحشــد عســكري 
ومنــع للصــالة وفــرض حظــر للتجــوال وقطــع 

شــبكات اإلنترنــت والهاتــف. 
إلغــاء  بعــد  جــاء  اإلعالمــي  الصــدى  هــذا 
الهنــد المــادة 370 مــن الدســتور، والتــي 
 ( وكشــمير«  »جامــو  واليــة  تمنــح  كانــت 
الجــزء الخاضــع لســيطرة الهنــد مــن كشــمير 
ــي  ــدة ف ــة الوحي ــي الوالي ــا، وه ــا ذاتي ( حكم

المســلمة. األغلبيــة  ذات  الهنــد 

رفضهــا  باكســتان  أعلنــت  المقابــل  فــي 
اإلجــراءات الهنديــة، واتخــذت مجموعــة مــن 
الهنــدي  الســفير  طــردت  حيــث  الخطــوات، 
لديهــا واســتدعت ســفيرها مــن نيودلهــي، 
وأعلنــت تعليــق التجــارة ومراجعــة االتفاقات 
الثنائيــة بيــن البلديــن، ال ســيما وأن الصــراع 
بينهمــا علــى كشــمير يمتــد لنحــو 70 ســنة.
الذاتــي  الحكــم  بإلغــاء  الهنــدي  اإلجــراء 
لواليــة »جامــو وكشــمير« يفتــح البــاب أمــام 
لتغييــر  نيودلهــي  فــي  الحاكــم  الحــزب 
ضــد  الســكانية  التركيبــة  فــي  ديموغرافــي 
طرحــا  كان  مــا  وهــو  المســلمة،  األغلبيــة 
واتبــاع  قبــل  مــن  الحــزب  لهــذا  انتخابيــا 
سياســة االســتيطان بغيــر المســلمين فــي 

الكامــل. الدمــج  بحجــة  الواليــة، 
يعــرف  »كشــمير«  ألزمــة  المتابــع  لكــن 
لــم تتوقــف منــذ  الهنديــة  أن االنتهــاكات 
عــام 1947 عندمــا تدخلــت الهنــد عســكريا 
ــأ  ــا لج ــوة، بعدم ــم بالق ــي اإلقلي وضمــت ثلث
ــذاك،  ــي آن ــمير« الهندوس ــم »كش ــا حاك إليه
فســيطرت علــى نحــو 53 ألــف كــم، بينمــا 
 32 نحــو  يبلــغ  لباكســتان  الخاضــع  الجــزء 
ــتراتيجي  ــع اس ــم، فكشــمير ذات موق ــف ك أل
بيــن كل مــن الهنــد وباكســتان وأفغانســتان 
والصيــن، وتعتبــر مصــدر أساســيا للميــاه 
أجنــاس  ويســكنها  وباكســتان،  الهنــد  فــي 
متعــددة منهــا آريــون ومغــول وأفغــان 

وأتــراك. 
عندمــا أصــدر البرلمــان البريطانــي فــي 
17 يوليــو 1947، قانــون اســتقالل شــبه 
شــهر  بنحــو  أعقبــه  الهنديــة،  القــارة 
بخطــة لتقســيمها إلــى باكســتان والهنــد 
علــى أن تنضــم الواليــات ذات الغالبيــة 
المســلمة إلــى باكســتان، مقابــل انضمــام 
الهندوســية  الغالبيــة  ذات  الواليــات 
إلــى الهنــد، وكشــمير كانــت مــن بيــن 
ســيطرت  عليهــا،  المتنــازع  المناطــق 
الهنــد علــى ثلثيهــا بالمخالفــة لقواعــد 
التقســيم، فأصــدر مجلــس األمــن قــرارا 
فــي 18 أغســطس 1948 ينــص علــى وقــف 
لتقريــر  اســتفتاء  وإجــراء  النــار  إطــالق 
مصيــر اإلقليــم، لكنــه لــم يتــم حتــى اآلن. 
وباكســتان  الهنــد  بيــن  المواجهــات 
تكــررت كمــا حــدث فــي عــام 1965، وأوائــل 
باكســتان  اتهمــت  عندمــا   1971 عــام 
ــتان الشــرقية  ــم باكس ــد بدع ــا الهن وقته
فــي  انفصلــت الحقــا  التــي  »بنجالديــش« 

العــام نفســه.
وطــوال هــذه الســنوات حصيلــة ضحايــا 
مــن  تتوقــف  لــم  الهنديــة  االنتهــاكات 
اإلخفــاء  وضحايــا  ومعتقليــن  قتلــى 
ضحيــة  النســاء  مــن  وآالف  القســري، 
ــح  ــف بالشــوارع إذ تمن االغتصــاب، والتوقي
الهنــد قواتهــا العســكرية بالواليــة ســلطة 
االعتقــال بــدون إبــداء أســباب أو الخضــوع 
لمســاءلة، بحجــة الحفــاظ علــى الســلم 
اآلالف  عشــرات  خّلــف  مــا  وهــو  العــام، 
مــن المعتقليــن، معانــاة ممتــدة كمــا 
الكثيــرون  جعــل  مــا  وهــو  فلســطين، 
يعتبــرون كشــمير هــي »فلســطين« آســيا.

آالف الضحايا 
واإلنتهاكات 

حصيلة استخدام 
السلطات الهندية  

القوة ضد المسلمين 
في إقليم كشمير ٧٠ عام 

من الصراع الهندي 
الباكستاني علي 

أقليم كشمير
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١( في أي يوم تقوم الساعة؟
٢( مــا هــي الســورة التــي ورد لفــظ الجاللــة ) اهلل ( فــي كل آيــه 

ــن آياتها؟ م
٣( من هم الذين ال تجب عليهم صالة الجمعة؟

٤( ما هي العقيقة؟
٥( كم مترًا يبلغ ارتفاع الكعبة المشرفة؟
٦( ما هي السورة التي تسمى سورة النبي؟

١( يوم الجمعة
٢( سورة المجادلة

ــض ،  ــد ، المري ــر ، العب ــي ، الصغي ــرأة ، الصب ٣( الم
ــافر المس

٤( العقيقــة هــي الذبيحــة التــي تُذبــح عــن المولــود 
وهــي سُــنة مؤكــدة 

٥( ١٣ مترا
٦( سورة التحريم

األسئلة:

الـأجوبة
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نوصـلهـا للمـحتاجين
أو ندعم بـها مشـاريع خيرية

هـبـٌة مـنـك ... أجـٌر إلـيـك

@ hebati_kw @ hebati_kw@ hebati.kw

2 5 2 3 3 3 9 9
9 9 0 0 4 9 8 8
2 5 2 3 3 3 9 9
9 9 0 0 4 9 8 8

فرحه لهمفائضكم
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1x3=
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a2 – b2 = (a – b)(a + b)

abc

a+b

Celcius 

x+y

2+3=5

2+2=4

x2
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90
مشروع يشمل الحقيبة المدرسية والزي المدرسي والقرطاسية

طالب سوري
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بانتظار دعمكم

2020 - 2019

علمني ..

ولك أجري
فقط
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“Say, [O believers], ‘We have believed 
in Allah (The Creator) and what has 
been revealed to us and what has been 
revealed to Abraham and Ishmael and 
Isaac and Jacob and the Descendants 
and what was given to Moses and Je-
sus and what was given to the proph-
ets from their Lord. We make no dis-
tinction between any of them, and we 
are Muslims [in submission] to Him.’ “ 
(Qur’an 2:136)
Although Muslims don’t deny Proph-
et Isaac’s Prophecy, but the Promised 
Son for them was Prophet Ishmael (the 
father of Arabs), from whom Prophet 
Muhammad arose as the last Prophet.
Muslims don’t believe that the Old 
Testament and the New Testament 
are the word of God, but they believe 
that both have a valid source which is 
the Torah and the Gospel (God’s rev-
elations to the Prophets Moses and 
Jesus Christ). Therefore, some parts 
of them are from God and others not. 
Both the Old Testament and the new 
testaments suffered severe changes to 
hide the truth of the Prophecy of the 
coming Prophet Muhammad and the 
importance of the city of Makkah, and 
for many other reasons.
The following explanation can help 
many to understand what that means:
- God made a covenant with Prophet 
Abraham before both of his sons- Ish-

mael and Isaac - were born
“On that day the Lord made a cove-
nant with Abraham and said, ‘To your 
descendants I give this land, from the 
Wadi of Egypt to the great river, the 
Euphrates.’” (Genesis 15:18)
All the descendants of Prophet Ishma-
el settled in Arabia, this area is located 
between the Nile and the Euphrates.
“His descendants (Ishmael) settled in 
the area from Havilah to Shur, near the 
eastern border of Egypt, as you go to-
ward Ashur,.. “(Genesis 25:18)
Havila according to the Bible placed 
in southwest Arabia, while Shur is lo-
cated on the north-eastern border of 
Egypt, and Ashur was the capital of 
the Old Assyrian Empire (Iraq today).
Therefore, the descendants of Ishma-
el settled this area extending south 
of the Hijaz (Arabia) and north, which 
includes the land of Paran (Makkah ac-
cording to the Bible), which was inhab-
ited by Ishmael.
- Hagar is a legal wife to Prophet Abra-
ham
“So after Abraham had been living in 
Canaan ten years, Sara his wife took 
her Egyptian slave Hagar and gave her 
to her husband to be his wife.” (Gen-
esis 16:3)
- Ismael is a legal son to Prophet Abra-
ham
Ishmael means ‘God hears.’ That God 

accepted the supplication of Abra-
ham to give him a son.  The name 
Ishmael was chosen by God. It was 
never mentioned in the Old Testa-
ment that Ishmael was an illegiti-
mate son.
“The angel of the Lord also said 
to her: ‘You are now pregnant and 
you will give birth to a son. You 
shall name him Ishmael, for the 
Lord has heard of your misery.’” 
(Genesis 16:11)
- God promises to make from Ish-
mael a great nation and honors 
him.
“I will make you (Ishmael) into a 
great nation, and I will bless you; 
I will make your name great, and 
you will be a blessing. I will bless 
those who bless you, and whoev-
er curses you I will curse; and all 
peoples on earth will be blessed 
through you.” (Genesis 12:2- 3)
- The Promised Son
“Some time later God tested Abra-
ham. He said to him, ‘Abraham’  
‘Here I am,’ he replied. Then God 
said, ‘Take your son, your only son, 
whom you love—Isaac—and go 
to the region of Moriah. Sacrifice 
him there as a burnt offering on a 
mountain I will show you.’”(Gene-

Eye on
the truth - I -  
By: Faten Sabri
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sis 22:1-2)
A contradiction was found here; it is 
mentioned that ‘take your only son 
Isaac’. Ishmael was the only son of 
Prophet Abraham for fourteen years, till 
the birth of Prophet Isaac. When Isaac 
was born, Abraham had two sons. The 
name of Ishmael was changed to Isaac. 
But the word ‘only’ preserved by the 
mercy of God to show us the truth.
According to the biblical verse below 
Hagar and Ismael were sent a way be-
cause of Sara’s jealousy. In Islam this in-
cident happened because of God’s 
plan and it took place before the 
birth of Prophet Isaac. By reading 
the following biblical verses we can 
understand that the Islamic version 
of the story is more accurate. 
“The child grew and was weaned, and 
on the day Isaac was weaned Abra-
ham held a great feast.  But Sarah 
saw that the son whom Hagar the 
Egyptian had borne to Abraham was 
mocking, and she said to Abraham, 
‘Get rid of that slave woman and her 
son, for that woman’s son will never 
share in the inheritance with my son 
Isaac.’” (Genesis 21:8)

“Early the next morning Abraham 
took some food and a skin of wa-
ter and gave them to Hagar. He put 
the child upon her shoulders and 
then sent her off with the boy. She 
went on her way and wandered in 
the Desert of Beersheba.  When the 
water in the skin was gone, she put 
the boy under one of the bushes.” 
(Genesis 21:14-15)
Abraham was 86 years old when Ish-
mael was born.
“Abraham was eighty-six years 
old when Hagar bore him Ishmael.” 
(Genesis 16:16)
And he was one hundred years old 
when Isaac was born.
“Abraham was a hundred years 
old when his son Isaac was born to 
him.” (Genesis 21:5)
It is concluded that Ishmael was 
fourteen years old when Isaac was 
born. This is because as mentioned, 
the incident happened after Isaac 
was weaned, and their tradition was 
that the child is weaned about the 
age of three. Therefore, when Hagar 
and Ishmael moved, Ishmael was a full 
grown teenager of about seventeen 
years old. A teenager can’t be lifted up 
and to be put under the bushes, accord-
ing to biblical verse Ismael must have 
been a baby not a teenager. Therefore, 
according to Muslim’s point of view it 
is another contradiction in the Old Tes-
tament. 
- The covenant between God, Abraham, 
and his only son Ishmael was made when 
Ishmael was supposed to be sacrificed
“And Abraham was ninety years old 
and nine when he was circumcised in 

the flesh of his foreskin. And Ishmael 
his son was thirteen years old, when 
he was circumcised in the flesh of his 
foreskin. In the self-same day was 
Abraham circumcised, and Ishmael 
his son. And all the men of his house, 
born in the house, and bought with 
money of the stranger, were circum-
cised with him.” (Genesis 17:24-27)
Abraham, Ishmael, and the men of 
Abraham’s family were circumcised, 
but Isaac was not born at that time. 
Isaac was born a year later, and he 

was circumcised at the age of eight.
“And Abraham circumcised his son 
Isaac being eight days old, as God 
had commanded him. And Abraham 
was a hundred years old, when his 
son Isaac was born unto him.” (Gen-
esis 21:4-5) 
So when the covenant was made (cir-
cumcision and sacrifice) Abraham was 
ninety-nine and Ishmael was thirteen. 
Isaac was born a year later, when 
Abraham was one hundred years old.
- Abraham is a pure monotheist  
Prophet Abraham is the ancestor of 
Prophet Judah, Prophet Judah whom 

the Jews came from, is a descen-
dent of Prophet Abraham, so 
Abraham cannot be a Jew simply 
because he is not a follower of Ju-
dah.
“Abraham was neither a Jew nor a 
Christian, but he was one inclining 
toward truth, a Muslim [Monothe-
ist]. And he was not of the poly-
theists. “ (Qur’an 3:67)
Prophet Judah taught his people 
the religion of Prophet Abraham 
and the religion of all the Proph-

ets who came before him which is 
Pure Monotheism (believe in One 
God and unifying Him in worship). 
Which is The exact definition of 
the religion of Islam, the religion 
which started from Prophet Adam 
and ended with the coming of 
Prophet Muhammad by shifting 
the religious leadership to the Ar-
abs and the direction of the prayer 
to Makkah.
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