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مقدمة
ْ لاا َح ْلم ُدد ِهّلِل ِهّلِل ااَّذِهّلِلي

ا َحاااَحرْل
َح َح َح اا َّس َحم َحااا ِهّلِل

ُّظ
ِهّلِلٌي َح َحرُدا ْلا ِهّلِلب َحرب ِهّلِلِّهم
َح َحا َحج َح َحل
اال ُد َحما ِهّلِل
ار ُد َّم ااَّذ َح
ا َحااا ُّظن َح

اي [ اان ام  ،]1 :انشهد أي ال إاه إال هللا ا ده ال
َحٌ ْل ِهّلِلدا ُد َح

شرٌك اه ،

َّ 
هللا ُد َحٌصْل َحط ِهّلِلً م َحِهّلِلي

هللا َحسمِهّلِلٌ ٌعي بَحصِهّلِل ٌ ٌعر [ اا ج  ،]75 :انشهد أي سٌدنا ا بٌبنا
اا إِهّلِليَّ َّ َح
ْلاا َحم َح ِهّلِلب َح ِهّلِلة ُدر ُدس ًال َحام َحِهّلِلي اا َّن ِهّلِل
ه ا ٌل ه  ،نشهد أ َّنه ب غ اارسااة  ،اأ َّدى اامانة
م مداًال عبده ارسااه اص ٌه مي

،

انصح اامة ،ا شف هللا به ااغمة ،اجاهد فً سبٌل دٌي ربه تى أتاه ااٌقٌي.
اا هم ص ِّل اس م ابارك ع ٌه

 ،اع ى آاه اأص ابه ااغر اامٌامٌي

 ،اع ى ااتاب ٌي امي

تب هم بإ ساي إاى ٌام اادٌي ،م أما ب د ....
اي أُدم ًالَّة َحانِهّلِلتا ًال
ماضاع ب نا ها " سٌدنا إبراهٌم أ ُدمَّة فً رجل " ،اقااه ت ااى  :إِهّلِليَّ إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َح َح
ِهّلِلٌي * َحشا ِهّلِلراًال ِّاَح ْلن ُد ِهّلِلم ِهّلِله اجْل َحت َحباهُد َحا َحه َحداهُد إِهّلِلاَحى صِهّلِل َحراطٍط مُّظسْل َحتق ٍطِهّلِلٌم [ اان ل :
ِهّلِل ِهّلِل َح نِهّلِلٌ ا ًال َحااَح ْلم َحٌ ُد
ك م َحِهّلِلي ْلاا ُدم ْلش ِهّلِلر َح
. ]121 - 120
أما عي سبب هذا ااب ث فمنذ أ ر مي عشر سنااا ،افً ا لاا ش افٌة مي هللا اتدبر
فٌما أت ا أا أ رأ فً ااص ة ،ف ما اص ُد
ا إاى ااص ة اإلبراهٌمٌة فً ااتشهد ار سإال فً
ذهنً :اماذا نقال فً ل ص ة اا هم ص ِّل ع ى م مد اع ى آل م مد ما ص ٌا ع ى
إبراهٌم اع ى آل إبراهٌم

 ،ابارك ع ى م مد اع ى آل م مد ما بار ا ع ى إبراهٌم

اع ى آل إبراهٌم إنك مٌد مجٌد؟.
ا نا أ ال :إي رساانا  ها سٌد ااااٌي ااآل رٌي

 ،ف ٌف

اي مي ش ابر ص ااتنا أي

نال هللا أي ٌص ً ع ى نبٌنا اأي ٌبارك ع ٌه ما ص ى ابارك ع ى سٌدنا إبراهٌم ؟.
أ
اال لا باانلرة ااسرٌ ة أي سٌدنا إبراهٌم داي بقٌة اانبٌاء اه
فقد سمانا اامس مٌي  ،ما ال سب انه:

أ ر ااضح فً ٌاتنا ،

ِهّلِلمٌي مِهّلِلي َح ْلب ُدل [ اا ج  ، ]78 :م
 ه َحُدا َحسمَّا ُد ُدم ْلاامُدسْل َح

هناك ااض ٌة امناسك اا ج تدار ال سٌدنا إبراهٌم
ااتا ٌد  ،اهذه ااصارة مي اا ذ بااسباب امااجهة نز
هللا َّ
عز اجل .
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 ات ٌد هذه

ااقاة فً عقٌدة

غ اا ااشٌطاي ااانزال ع ى أمر

مي هللا ت ااى اسٌدنا إبراهٌم  ب د أي نجح فً ا تبار شدٌد ،

إي عٌد ااض ى جابزة

ااذا

ك أَح ِهّلِلي ا َّت ِهّلِلبيْل
صار ااقداة ااااى ،بل أ ر اانبٌاء ااذي ي أ َّد هللا أي نتبي م ته مُ  :د َّم أَح ْلا َح ْلٌ َحنا إِهّلِل َحا ْلٌ َح
ِهّلِلٌي [ اان ل  ،]123 :ا ال ت ااىَ  :حا َحمي َحٌرْل َح بُد
اي م َحِهّلِلي ْلاا ُدم ْلش ِهّلِلر َح
ِهّلِلم َّ َحة إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َح نِهّلِلٌ ا ًال َحا َحما َح َح
ِهّلِلٌي 
َحعي ِّم َّ ِهّلِلة إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم إِهّلِلالَّ َحمي َحس ِهّلِل َحه َحن ْل َحس ُده َحااَح َحق ِهّلِلد اصْل َحط َح ْلٌ َحناهُد فِهّلِلً اا ُّظد ْلن َحٌا َحاإِهّلِل َّن ُده فِهّلِلً اآل َحِهّلِلر ِهّلِلة اَحم َحِهّلِلي ااصَّااِهّلِل َح
[اابقرة .]130 :
ف ُد
ررا أي أنتقل مي اانلرة ااسرٌ ة إاى أي أُدرجي اابصر رتٌي ،بؤي
با ا ًال فٌها عي سٌرة

أ ُدفرد تم ة ا قرآي

ا صابص سٌدنا إبراهٌم  فً جاالا تد ل ت ا عنااي فقه ااتدبر
 فً ااص اح اصة ،افً تب ااسني

 .م جم ُد
ا ما تٌسر اً مي أ ادٌث اانبً

امرااٌاا اا دٌث عامة؛ ً أنلر نلرة ٌة تار ا ًال ا نصاص أي ترسم انا ااصارة
اا قٌقٌة اسٌدنا إبراهٌم

 .اهً منهجٌة ع مٌة أرى أنها ضرارٌة ُدم ادها :أي

نؤ ذ

اااسنة تدبراًال ،فن رج بم اي جمة اآ ار طٌبة

 ،ا د انا

ماضاعا ًال اا داًال نت قبه فً ااقرآي

جااة ما أراعها اما أجم ها اما أر ا ها  .ا م ي ل عي أف ار ا قاب ا اذاا امتي هً فً
ص ب ااقرآي اااسنة ،اهدي سٌد اانام اسٌرة أنبٌاء هللا ع ٌهم جمٌ ا ًال أفضل ااص ة
ي هناك رج ًال ؤُدمَّة  ،ما أ ي هناك
اااس م  .ا اي أال ما استقر فً ذهنً ب د هذه ااجااة أ
أ ُدمَّة امي ٌ ٌش همام

رج ًال َح ؤ َح َحمة  ،افار هابل بٌي مي ٌ ٌش همام
باباسها اط امها ،أما مي ٌ ٌش همام

ٌنلر إاى اضر
أ ُدمة ف

أ َحمة ،أ َحمة ال اهتم إال
ه امستقبل ه ،اٌتضاعف

عطاإه إاى م جتم ه اأمته ،اه ذا اي سٌدنا إبراهٌم  ب ٍط أُدمَّة فً رجل.
سٌدنا إبراهٌم  ااذي ُدذ ِهّلِلر فً

امي اا ادة إاى جاالا ااتدبر انتهى بً اات ر إاى أي
ااقرآي اا رٌم (  )69مرة ها
االاتزام فً ل

قاتها

ٌل هللا ا اذي ج ل مي سٌرته عناانا ًال ع ى ا تمال داابر

 ،ااتزام فً اا سر اااٌسر

 ،ااتزام فً اات امل مي أهل اا ر

ااإلس م ،ااتزام فً اات امل مي أبٌه ازاجه اااده امجتم ه اأمته اعاامه.
عندنا فجااا هاب ة فً داابر
أما ن ي ف

االاتزام ،فبٌيما نجد أ ا

رٌصا ع ى أي ٌص ً فً

ااصف ااال  ،اإذا فاتته اار ة ااااى ات بٌرة اا رام اها مي اإلمام عاتب ن سه أشد
اا تاب  -اها أمر سي  -ا ي د تجد منه عدم ااتزام بؤداء
أي هناك فجاة بٌي ااتزامنا فً اامسجد اااتزامنا ارجه،
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تش ر
اادٌْلي فً ااا ا اام دد ،ف
فً ااا ا ااذي

ٌجب أي ن رج

بمبادئ اإلس م مي ااجاامي إاى ااشاارع
اإلس م ساط ا ًال فً ل م اي مي أر

 ،امي ااجام اا إاى اامإسساا

 ،تى ٌبقى

هللا عز اجل .

ُد
ببا أي أبٌِّي فً هذه اادراسة ااتاازي اامتمٌز فً ا تمال جاانب االاتزام
امي هنا أ
ااسب ة ،مما ج ل سٌدنا إبراهٌم

 داة ا ل إنساي افً أي ما ي ،اأردا أي ننتقل مي

ااتؤصٌل إاى ااتطبٌ ع ى اا نا؛ بؤي ن ٌش هذه ااجاانب مي شجاعة فً االنتصاف مي
اان ا "ااشجاع مي انتصف مي ن سه" ،بؤي ُدنسقط هذا اام ال اارا ً م تمل اا قاا فً
االاتزام بؤمر هللا ع ى ٌاتنا اا اصة انبدأ مشااراًال فً مجاهدة اان ا اسد مااضي اا ل
اتجنب أسباب اازال فً اا جااا ااتً ال ت ا منها ن ا بشرٌة.
اساف أت ر

اذاك بت صٌل مي

ة:

ل جاانب

المطلب األول :سٌدنا إبراهٌم  بٌن القرآن والسنة.
المطلب الثانً :سٌدنا إبراهٌم  واكتمال جوانب االلتزام السبعة.
المطلب الثالث :فجوات فً حٌاتنا وحلول من سٌرة سٌدنا إبراهٌم .
ُد
عشا م ه ب ق ً ا بً
فإاى ااب ث إ اانً اأ ااتً ..أ بابً فً هللا ت ااىٌ ،ث
ااجدانً أٌاما ًال
ُد
ببا أي ٌذا
ااٌال ،شهاراًال اسنٌي ،انا اال تزال أعذب ااا اا ،فؤ
ٍط
إ اانً مي

ُد
اة ما ذ ُد
أٌقنا أننا أ اج ما ن اي إاى اعً
ا ،اأي ٌستقر ادٌهم ما به

بسٌرة سٌدنا إبراهٌم

 م انة عند هللا ااامإمنٌي ،اااتزاماًال ،اسداًال ا جااا اع جا ًال ا غراا

ال ٌ ا منها أ د فً ٌاته اا اصة ااا امة.
اهللا ااً ااتافٌ ...
أ .د.صالح الدٌن سلطان
عرفة واألضحى
مملكة البحرٌن
1429هـ
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المطلب األول  :سيدنا إبراهيم  في القرآن والسنة
الجانب األول :سٌدنا إبراهٌم  فً القرآن الكرٌم:
اسٌدنا إبراهٌم  ضار بٌر فً ااقرآي اا رٌم ،فقد سمى هللا ت ااى باسمه سارة ام ة،
ُد
اذ ر فً سار ااقرآي ( )69مرة ،بٌانها ااتااً:
 "15" مرة فً سارة اابقرة.
 "7" مراا فً سارة آل عمراي.
 "4" مراا فً سار :اانساء ،ااان ام ،اهاد ،ااانبٌاء.
 "3" مراا فً سار :ااتابة ،امرٌم ،ااا ج ،اااصَّافاا.
 "2" مرتٌي فً سارٌ :اسف ،ااان ل ،ااا ن باا ،اااممت نة.
 "1" مرة اا دة فً سار :إبراهٌم ،ااا جر ،اااش راء ،ااا زاب ،اص،
اااشارى ،اااز رف ،اااذارٌاا ،ااانجم ،ااا دٌد ،اااع ى.
اهً ت نً أي سٌدنا إبراهٌم

 مب اث ذ ره بٌي طٌاا ااقرآي ،سااء فً طاال اام صل

أا متاسطه أا صاره ،فؤٌنما

َح
ا ضٌ ا ًال ع ى ااقرآي فً أي جزء منه ،فستجد با اا مي

اانار ااربانً تقدم اك نماذجا ًال فذاًال ارجل است
فً ٌاتنا اا قافٌة ااارا ٌة ااا

أي ٌ اي

ٌل هللا اأي ٌ اي اه ضار

ٌة اا ردٌة اااجماعٌة.

اٌم ي تقسٌم آٌاا ااقرآي عي سٌدنا إبراهٌم  إاى اانقاط ااتااٌة:
أوال :ارتباط اسم ااُدمة ها بسٌدنا إبراهٌم

 ،اقااه ت ااى :

ِهّلِلمٌي مِهّلِلي
 ه َحُدا َحسمَّا ُد ُدم ْلاامُدسْل َح

اي اارَّ سُدا ُدل َحش ِهّلِلهٌداًال َحع َح ْلٌ ُد ْلم َحا َحت ُد ا ُدناا ُد
اا [ اا ج ،]78 :
َح ْلب ُدل َحافِهّلِلً َحه َحذا اِهّلِل َحٌ ُد َح
ش َحه َحداء َحع َحى اا َّن ِهّلِل
اهذا ٌ نً أي فً أعنا نا دٌنا متجددا اسٌدنا إبراهٌم إذ ا تار انا هذا االسم "اامس مٌي"
اٌ اي مصدر عزتنا امجدنا بٌي اا

أجم ٌي.

ثانٌا :اجاب االتباع ام ة سٌدنا إبراهٌم
َحٌرْل َح بُد َحعي ِّم َّ ِهّلِلة
ُد
نز َحل إِهّلِلاَح ْلٌ َحنا
َحا َحما أ ِهّلِل

 ب د صد اإلٌماي به ،اقااه ت ااى:

َ حا َحمي

إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم إِهّلِلالَّ َحمي َحس ِهّلِل َحه َحن ْل َحس ُده [اابقرة  ، ]130 :ا ااه ت ااىُ  :دااُدا ْلا آ َحم َّنا ِهّلِلبا ِهّلِل
ُد
اب َحاااسْل بَحاطِهّلِل َحا َحما أُدات َحِهّلِلً
نز َحل إِهّلِلاَحى إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َحاإِهّلِلسْل مَحاعِهّلِل ٌ َحل َحاإِهّلِلسْل َح ا َح َحا َحٌ ْل قُد َح
َحا َحما أ ِهّلِل
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ُداي 
ُّظاي مِهّلِلي رَّ ب ِهّلِلِّه ْلم الَح ُدن َحرِّ ُد َحبٌ َحْلي أَح َح ٍطد ِّم ْلن ُده ْلم َحا َحن ْل يُد اَح ُده مُدسْل ِهّلِلم َح
مُدا َحسى َحاعِهّلِل ٌ َحسى َحا َحما أُدات َحِهّلِلً اا َّن ِهّلِلبٌ َح
[اابقرة  ،]136 :انقال هنا إي هذا اام نى تر َّدد ٌرا فً سار "آل عمراي ااانساء
ااان ام اٌاسف ااان ل اص" بما ٌإ د ضرارة اإلٌماي برسااته اص ه ام ته.
ثالثا :سٌدنا إبراهٌم

 أبا اانبٌاء ،اقااه ت ااى:

َ حاا َّت َحب ْل ُد
ا ِهّلِلم َّ َحة آ َحبآبِهّلِلـً إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َحاإِهّلِلسْل َح ا َح

ك ِهّلِلبا ِهّلِل مِهّلِلي َحشًْل ٍطء ٌ[ اسف  ،]38 :فها ب
اي اَح َحنا أَحي ُّظن ْلش ِهّلِلر َح
اب َحما َح َح
َحا َحٌ ْل قُد َح

ااب انبٌنا م مد

 مي جهة سٌدنا إسماعٌل ما أنه ااب اس س ة أنبٌاء بنً إسرابٌل امنهم :اا رٌم بي
اا رٌم بي اا رٌم بي اا رٌمٌ ،اسف بي ٌ قاب بي إس ا بي إبراهٌم ،فها جد ا ٌار
اانبٌاء ااارسل.
رابعا :ترتبط ش ٌرة اا ج بسٌدنا إبراهٌم

 ،اٌبدا هذا االرتباط فً ااقرآي اا رٌم فً

جاانب عدٌدة ،أهمها:
 .1أنه رفي ااقااعد مي اابٌا مي ااده إسماعٌل

 ،اقااه ت ااىَ  :حاإِهّلِل ْلذ َحٌرْل َحف ُدي إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم

ك أَح َح
نا اا َّسمِهّلِلٌ ُدي ْلاا َح ِهّلِلٌ ُدم[ اابقرة .]127 :
ْلاا َحق َحااعِهّلِل َحد م َحِهّلِلي ْلاا َحب ْلٌ ِهّلِل
ا َحاإِهّلِلسْل مَحاعِهّلِل ٌ ُدل َحر َّب َحنا َحت َحق َّب ْلل ِهّلِلم َّنا إِهّلِل َّن َح
 .2أنهما اما بتطهٌر اابٌا ا طاب ٌي ااا ا ٌي ،اقااه ت ااى:

َ حا َحع ِهّلِله ْلد َحنا إِهّلِلاَحى إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم

ِهّلِلٌي َحااارُّظ َّ ِهّلِلي اا ُّظسجُدا ِهّلِلد[ اابقرة . ]125 :
ِهّلِلٌي َحا ْلاا َح ا ِهّلِل َح
َحاإِهّلِلسْل مَحاعِهّلِل ٌ َحل أَحي َحطه َحِّرا َحب ْلٌت َحِهّلِلً ِهّلِلا َّطا ِهّلِلب َح
 .3أنه ااا ٌد ااذي أمره هللا أي ٌإذي فً ااناا باا ج ،اقااه ت ااى:

اا
َ حاأَح ِّذي فِهّلِلً اا َّن ِهّلِل

ِهّلِلٌي مِهّلِلي ُد ِّل َحف ٍّجج َحعمِهّلِلٌ ٍط [ اا ج .]27 :
ضام ٍطِهّلِلر َحٌؤْلت َح
ك ِهّلِلر َحجاالًال َحا َحع َحى ُد ِّل َح
ِهّلِلب ْلاا َح ِّج َحٌؤْل ُدتا َح
َ حاإِهّلِل ْلذ َحا َحل إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم
 .4أنه دعا ام ة باامي أاال م باابر ة فً اارز انٌا ،اقااه ت ااى:
ا َحميْل آ َحم َحي ِهّلِلم ْلنهُدم ِهّلِلبا ِهّلِل َحا ْلاا َحٌ ْلا ِهّلِلم اآل ِهّلِلِهّلِلر
َحربِّ اجْل َح ْلل َحهـَح َحذا َحب َحداًال آمِهّلِلنا ًال َحاارْل ُدز ْل أَحهْل َح ُده م َحِهّلِلي اا َّ َحم َحرا ِهّلِل
ا ْلاامَحصِهّلِل ٌ ُدر [ اابقرة :
َحا َحل َحا َحمي َح َح َحر َحفؤ ُد َحم ِّت ُد ُده َح ِهّلِلٌ ًال ُد َّم أَحضْل َحطرُّظ هُد إِهّلِلاَحى َحع َحذا ِهّلِل
ار َحا ِهّلِلب ْلب َح
ب اا َّن ِهّلِل
 ،]126امي مته اابااغة أي دعا ام ة باامي بل اار د فً اا ٌش؛ إذ ال ُدتغنً
س ة اا ٌش شٌبا إذا َّل اا اف اااه ي ااا زع اان دم اامي.
 .5أي هللا ت ااى أمرنا أي نت ذ مقامه مص ى ت رٌما اتشرٌ ا اتذ ٌرا ب ض ه ،اقااه
ص ًالى [ اابقرة . ]125 :
ت ااىَ  :حاا َّت ُدِهّلِلذا ْلا مِهّلِلي َّم َحق ِهّلِلام إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم ُدم َح
خامسا :ن ى هللا ت ااى أاااٌة ٌر اامس مٌي بسٌدنا إبراهٌم
ان سها مي ٌهادٌة انصرانٌة؛ اذاك ام انة سٌدنا إبراهٌم
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ٌ ،ث ادعته ل اا ِهّلِلم ل
 فً عاام اارساالا

ااانبااا ،فت ددا اآلٌاا تن ً عنه االنتماء اٌة م ة ساى اإلس م ،امي ذاك ااه
اي م َحِهّلِلي
َح نِهّلِلٌ ا ًال مُّظسْل ِهّلِلما ًال َحا َحما َح َح

اي
اي إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم َحٌهُدادِهّلِلٌا ًال َحاالَح َحنصْل َحرانِهّلِلٌا ًال َحااَح ِهّلِلي َح َح
ت ااىَ  :حما َح َح
ِهّلِلٌي آ َحم ُدنا ْلا َحاهللا ُد َحااِهّلِلًُّظ
ِهّلِلٌي ا َّت َحب ُداهُد َحا َحهـ َحذا اا َّن ِهّلِلبًُّظ َحاااَّذ َح
اا ِهّلِلبإِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم اَح َّذ َح
ْلاا ُدم ْلش ِهّلِلر َح
ِهّلِلٌي * إِهّلِليَّ أَح ْلااَحى اا َّن ِهّلِل
ِهّلِلٌي [ آل عمراي  ، ]68- 67 :ا ااه ت ااىُ  :د ْلل إِهّلِل َّننِهّلِلً َحه َحدانِهّلِلً َحربًِّ إِهّلِلاَحى صِهّلِل َحراطٍط
ْلاام ْلُدإ ِهّلِلمن َح
ِهّلِلٌي [اان ام. ]161 :
اي م َحِهّلِلي ْلاا ُدم ْلش ِهّلِلر َح
مُّظسْل َحتق ٍطِهّلِلٌم دِهّلِلٌنا ًال ِهّلِل َحٌما ًال ِّم َّ َحة إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َح نِهّلِلٌ ا ًال َحا َحما َح َح
اتؤتً بقٌة اآلٌاا تبٌي جاانب ااتاازي ااسب ة فً ٌاة سٌدنا إبراهٌم

 سااء فً

ع ته ااسامٌة با سب انه ات ااى؛ أم مي أبٌه ازاجتٌه اأاالده امجتم ه اااس طة
ااسٌاسٌة اإص ح مستقبل اا اام ه ،اها ما ٌ تاج منا إاى عم فً ااب ث نتناااه فً
فصل اص ،فنإج ه اما سٌؤتً بإذي هللا ان ً اات رار.
الجانب الثانً :سٌدنا إبراهٌم  فً السنة النبوٌة:
إذا اي اسٌدنا إبراهٌم

 هذا اا ضار اامتمٌز فً ااقرآي اا رٌم ف ً ااسنة اانباٌة

أٌضا ٌتم ل فٌها سٌدنا إبراهٌم

 نماذجا ًال اضراًال متمٌزاًال فً جاانب شتى ،أهمها ما

ٌ ً:
أوال :سٌدنا محمد  أشبه شًء بجده سٌدنا إبراهٌم :
ي
اذاك اما رااه ااب اري بسنده
عي أبً هرٌرة  ال  :ال رسال هللا « : اَح ْلٌ َح َحة أُدسْل ِهّلِلر َح
ال َحش ُدنا َحء َحةَ ،حا َحرأَحٌ ُد
ِهّلِلبً َحرأَحٌ ُد
ْلا عِهّلِل ٌ َحسى َحفإِهّلِل َحذا ه َحُدا
ْلا مُدا َحسى َحفإِهّلِل َحذا ه َحُدا َحر ُدج ٌعل َح
ضربٌع َح ؤ َح َّن ُده مِهّلِليْل ِهّلِلر َحج ِهّلِل
ْلراهِهّلِلٌ َحم ِ هّلِلب ِهّلِله » (ص ٌح ااب اري،
َحر ُدج ٌعل َحر ْلب َح ٌعة أَح ْل َحم ُدر َح ؤ َح َّن َحما َح َحر َحج مِهّلِليْل د
ِهّلِلٌمااَ ،حاأَح َحنا أَح ْلش َحب ُده َحااَح ِهّلِلد إِهّلِلب َح
ٍط
 ،)87/7اا ل اانبً  اي أشبه به َح قا

تاب اانبٌاء ،باب ال هللا ت ااى اهل أتاك دٌث ماسى،

ا ُد قاٌ ،ف اها مي نس ه اامبارك ،اع ى م ته انهجه ااقاٌمٌ ،إ د هذا ما رااه مس م
هللا اصْل َحط َحى ِهّلِل َحنا َحن َحة مِهّلِليْل َحااَح ِهّلِلد إِهّلِلسْل مَحاعِهّلِل ٌ َحل،
بسنده عي اا ة بي ااسقي أي اانبً  ال « :إِهّلِليَّ َح
ْلش َحبنِهّلِلً هَحاشِهّلِل ٍطمَ ،حااصْل َحط َحانِهّلِلً مِهّلِليْل َحبنِهّلِلً هَحاشِهّلِل ٍطم »
َحااصْل َحط َحى ُد َحرٌْلشا ًال مِهّلِليْل ِهّلِل َحنا َحن َحةَ ،حااصْل َحط َحى مِهّلِليْل ُد َحرٌ ٍط
 ،)31/15ااما أارده ااابانً

(ص ٌح مس م ،تاب اا ضابل ،باب فضل نسب اانبً

 اتس ٌم اا جر إاٌه،...

مي دٌث عبادة بي ااصاما أي اارسال

 ال« :أنا دعاة أبً إبراهٌم  ،ا اي آ ر

مي بشر بً عٌسى بي مرٌم

» ( ص ٌح ااجامي  -ااص ة أا اار م:
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 ،1463ااا دٌث ص

ٌح ) .اٌزٌد

هذا تؤ ٌدا أي سٌدنا م مد

ٌ شبه أباه

ٌ ًال ،اما رااه مس م بسنده عي
اي اِهّلِلً ِهّلِلم ْلن ُد ْلم َح ِهّلِلٌلٌع،
أَحب َحْلرأ ُد إِهّلِلاَحى هللا أَحيْل َحٌ ُد َح
َح ِهّلِلٌ ًالَ ،حااَح ْلا ُد ْلن ُد
ا ُدم َّت ِهّلِلذاًال مِهّلِليْل أ ُد َّمتِهّلِلً َح ِهّلِلٌ

ٌل هللا إبراهٌم

 أي هللا ت ااى ات ذه أٌضا

جندب بي جنادة  ال  :سم ا اانبً ٌ قال « :إِهّلِل ِّنً
َحفإِهّلِليَّ هللا َحت َح ااَحى َح ِهّلِلد ا َّت
ًال الَح َّت َح ْلذ ُد
ا أَح َحبا َحب ْل ٍطر

َح َحذنِهّلِلً َح ِهّلِلٌ ًالَ ،ح َحما ا َّت َح َحذ إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم
َح ِهّلِلٌ ًال » (ص ٌح مس م ،تاب اامساجد

امااضي ااص ة ،باب نهً عي بناء اامساجد ع ى ااقبار.)12/5 ،...

ثانٌا :سٌدنا إبراهٌم  وزوجته سارة والملك الظالم:
ص تها ااسُدنة اأجم ها ااقرآي اا رٌم ما ت ر
مي االبت ءاا اا ادة ااتً ف َّ

اه سٌدنا

إبراهٌم  مي اام ك االاام فً زمانه ات امل م ه ت ام َحٌتس ُدم بؤمرٌي :تمام اإلٌماي با
ت ااى ،ا مال اا مة فً اات امل مي هذا اام ك االاام ،اٌُدبٌِّي ذاك اا دٌث ااذي رااه
ار َحة
َحع َح ْلٌ ِهّلِله اا َّس م ِهّلِلب َحس َح
ِهّلِلً
إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم ِهّلِلبام َحْلرأَح ٍطة ه َح

اج َحر إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم
ااب اري بسنده عي أبً هرٌرة  ال َ :حا َحل اا َّن ِهّلِلبً َ « :حه َح
َحف َحد َح َحل ِهّلِلب َحها َحرْل َحٌ ًالة فِهّلِلٌ َحها َحم ِهّلِل ٌع
ك مِهّلِليْل ْلاا ُدم ُداكِهّلِل أَح ْلا َحجبَّا ٌعر مِهّلِليْل ْلاا َحج َحب ِهّلِلاب َحر ِهّلِلة َحفقِهّلِلٌ َحلَ :حد َح َحل
ك؟َ ،حا َحل :أ ُد ْل تِهّلِلًُ ،د َّم َحر َحج َحي
مِهّلِليْل أَح ْل َحس ِهّلِلي اا ِّن َحسا ِهّلِلءَ ،حفؤَحرْل َحس َحل إِهّلِلاَح ْلٌ ِهّلِله أَحيْل َحٌا إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم َحميْل َحه ِهّلِلذ ِهّلِله ااَّتِهّلِلً َحم َح َح
هللا إِهّلِليْل َحع َحى ااَحرْل ِهّلِل م ْلُدإ ِهّلِلميٌع َح ٌ ِهّلِلْلري
إِهّلِلاَح ْلٌ َحها َحف َحقا َحل :ال ُدت َح ِّذ ِهّلِلبً َح دِهّلِلٌ ِهّلِلً َحفإِهّلِل ِّنً أَح ْل َحبرْل ُدت ُده ْلم أَح َّنكِهّلِل أ ُد ْل تِهّلِلً َحا َّ ِهّلِل
ص ًِّ َحف َحقااَح ْل
َحا َح ْلٌرُدكِهّلِل َ ،حفؤَحرْل َحس َحل ِهّلِلب َحها إِهّلِلاَح ْلٌ ِهّلِله َحف َحقا َحم إِهّلِلاَح ْلٌ َحها َحف َحقا َحم ْل
ا آ َحم ْلن ُد
ا :اا َّ ُده َّم إِهّلِليْل ُد ْلن ُد
ك
ا ِهّلِلب َح
ا َحت َحتاضَّؤ ُد َحا ُدت َح

ا َحفرْل ِهّلِلجً إِهّلِلال َحع َحى َحز ْلا ِهّلِلجً َحف ُدت َحس ِّ ْلط َحع َحًَّ ْلاا َح اف َحِهّلِلر َحف ُدغ َّط َح َّتى َحر َح
ص ْلن ُد
ك َحاأَح ْل َح
َحا ِهّلِلب َحرسُدااِهّلِل َح
ِهّلِلب ِهّلِلرجْل ِهّلِلهِهّلِل ،فقااا :اا َّ ُده َّم إِهّلِليْل َحٌم ْل
ِهّلِلً َح َحت َح ْلت ُده » َحفؤُدرْل سِهّلِل َحل فِهّلِلً اا َّ ا ِهّلِلن َحٌ ِهّلِلة أَح ْلا فِهّلِلً اا َّ ااِهّلِل َح ةِهّلِلَ ،حف َحقا َحل :
ُدا َحف ُدٌ َحقا ُدل ه َح
هللا َحما أَحرْل َحس ْل ُدت ْلم إِهّلِلاَحًَّ إِهّلِلال َحش ْلٌ َحطا ًالنا ارْل ِهّلِلج ُدا َحها إِهّلِلاَحى إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َحاأَحعْل ُد
هآج َحر َحف َحر َحج َح ْل
ا إِهّلِلاَحى
طا َحها
« َحا َّ ِهّلِل
َح
َح

إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َ حف َحقااَح ْل
هللا َح َحب َح
ا :أَح َحش َح رْل َح
ا ْلاا َح اف َحِهّلِلر َحاأَح ْل َحد َحم َحااِهّلِلٌ َحد ًالة »
ا أَحيَّ َّ َح
باب شراء اامم اك مي اا ربً،

(ص ٌح ااب اري ،تاب اابٌاع،

 ،)159/5افً هذه ااقصة ما ٌدل ع ى أهمٌة اإلٌماي ااا مة

فً اات امل مي هذه اا داث اا طٌرة ٌث ٌُدبت ى سٌدنا إبراهٌم

 بؤي اشٌة اام ك د

رف اا إاٌه أي رج اافدا ع ى ااب د عنده امرأة مي أجمل اانساء ،فؤراد أي ٌؤ ذها منه
ل ما اعداانا ،فا تار سٌدنا إبراهٌم

 هذه اا ٌ ة ااشرعٌة ،ات ام ا سارة مي ااما ف

ا آ َحم ْلن ُد
«اا َّ ُده َّم إِهّلِليْل ُد ْلن ُد
ك
ب سي ااتا ل ع ى هللا ت ااى ادعا ربها بإ باا اتضرع:
ا ِهّلِلب َح
ص ْلن ُد
ُدت َحس ِّ ْلط َحع َحًَّ ْلاا َح اف َحِهّلِلر » فاستجاب هللا
ا َحفرْل ِهّلِلجً إِهّلِلال َحع َحى َحز ْلا ِهّلِلجً َحف
ك َحاأَح ْل َح
َحا ِهّلِلب َحرسُدا ِهّلِلا َح
دعاءها فً ااااى فؤ شً ع ٌه ،ف ما شٌا أي تقتل به دعا هللا عز اجل أي ٌ افٌه
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تى ال تقتل به مي اشٌته ،ا نه امَّا أفا أراد أي ٌ ااد م اااة االعتداء ع ٌها،
 مي

ف ررا اادعاء ات رر اإل شاء تى لي أنها شٌطاي؛ فردها إاى زاجها إبراهٌم

 ،اه ذا

أجر ا نٌم ٍطة انا أ بر ااغنابم هً ااااٌدة اااجارٌة هاجر أم سٌدنا إسماعٌل
ٍط
ت ااا اام نة إاى من ة باات ف اااتضرع ااا مة اااصبر ااجمٌل.
ثالثا :سٌدنا إبراهٌم  وأسرته وبٌت هللا الحرام:
هناك عدد مي اا ادٌث فٌه

ا بٌاي م ٌد ات صٌل اما أُدجمل فً ااقرآي اا رٌم عي ع ة

سٌدنا إبراهٌم  اأسرته باامسجد اا رام ،امي هذه اا ادٌث ما ٌ ً:
 .1راى ااب اري بسنده عي

رضً هللا عنهما أي اانبً

ابي عباا

ات ذ اانساء اا ِهّلِلم ْلن َحط َح ( ل ما شددا به اسطك)

 ال  " :أال ما

مي ِهّلِلبل أم إسماعٌل ات ذا منطقا
 بابنها إسماعٌل اهً ترض ه تى

ات ً أ رها ع ى سارة م جاء بها إبراهٌم

 ،ااٌا بم ة ٌامبذ

اض هما عند اابٌا عند دا ة فا زمزم فً أع ى اامسجد

أ د ااٌا بها ماء فاض هما هنااك ااضي عندهما جرابا فٌه تمر اسقاء فٌه ماء
م

ى إبراهٌم

 منط قا فتب ته أم إسماعٌل فقااا

اتتر نا بهذا اااادي ااذي اٌا فٌه إنا اال شًء
ٌ ت ا إاٌها  ،فقااا اه  :آ ااذي أمرك بهذا
رج ا  ،فانط

ٌ :ا إبراهٌم أٌي تذهب

؟ ،فقااا اه ذاك مرارا اج ل ال
؟ ال  :ن م  ،ااا  :إذي ال ٌضٌ نا  ،م

إبراهٌم  تى إذا اي عند اا نٌة

اابٌا م دعا بهإالء اا ماا ارفي ٌدٌه فقال

،

ٌث ال ٌرانه استقبل باجهه

َ  :حر َّب َحنا إِهّلِل ِّنً أَحسْل َح ْلن ُد
ا مِهّلِليْل ُدذرِّ ٌَّتِهّلِلً ِهّلِلب َحاا ٍطد

ك ْلاا ُدم َح رَّ ِهّلِلم
َح ٌ ِهّلِلْلر ذِهّلِلي َحزرْل ٍطع عِهّلِل ْلن َحد َحب ْلٌ ِهّلِلت َح
أم إسماعٌل ترضي إسماعٌل اتشرب مي ذاك ااماء تى إذا ن د ما فً ااسقاء
[إبراهٌم،]37 :

عطشا اعطش ابنها اج ا تنلر إاٌه ٌت اى أا ال
تنلر إاٌه فاجدا ااص ا أ رب جبل فً اار
اااادي تنلر هل ترى أ دا ف م تر أ دا

ُداي  ،اج ا
َ حٌ ْلش ُد ر َح

تى ب غ

ٌ :ت بط فانط قا راهٌة أي

ٌ ٌها فقاما ع ٌه م استقب ا

 ،فهبطا مي ااص ا

تى إذا ب غا اااادي

رف ا طرف درعها م س ا س ً اإلنساي اامجهاد تى جاازا اااادي م أتا
تر أ داًال
اامراة فقاما ع ٌها انلرا هل ترى أ دا ف م َح

 ،ف ا ذاك سبي مراا ،

ال ابي عباا  :ال اانبً  :فذاك س ً ااناا بٌنهما  ،ف ما أشرفا ع ى اامراة
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سم ا صاتا فقااا  :صه  ،ترٌد ن سها  ،م تسم ا فسم ا أٌضا فقااا

 :د أسم ا

ااث فإذا هً باا َحم َحك عند ماضي زمزم فب ث ب قبه أا ال

إي اي عندك

بجنا ه تى لهر ااماء فج ا ت اضه اتقال بٌدها ه ذا

:

 ،اج ا تغرف مي
ٌ :ر م

ااماء فً سقابها اها ٌ ار ب د ما تغرف

 ،ال ابي عباا  :ال اانبً

هللا أم إسماعٌل اا تر ا زمزم أا ال

 :اا ام تغرف مي ااماء ا انا زمزم

عٌنا م ٌنا  ،ال  :فشربا اأرض ا اادها  ،فقال اها اام ك  :ال ت افاا ااضٌ ة فإي
ها هنا بٌا هللا ٌبنً هذا ااغ م اأباه اإي هللا ال ٌضٌي أه ه ا اي اابٌا مرت ا
مي اار

اارابٌة تؤتٌه ااسٌال فتؤ ذ عي ٌمٌنه اشمااه ف انا ذاك تى

مرا بهم رفقة مي جرهم أا أهل بٌا مي جرهم مقب ٌي مي طرٌ
فنزااا فً أس ل م ة

 ،فرأاا طابرا عاب ا فقاااا

ا هدنا بهذا اااادي اما فٌه ماء

داء

 :إي هذا ااطابر اٌدار ع ى ماء

 ،فؤرس اا جرٌا أا جرٌٌي فإذا هم بااماء فرج اا

فؤ براهم بااماء فؤ ب اا ال

 :اأم إسماعٌل عند ااماء فقاااا

عندك  ،فقااا  :ن م اا ي ال

َّ ا م فً ااماء

 :أتؤذنٌي انا أي ننزل

 ،اااا  :ن م  ،ال  :ابي عباا ال :

اانبً  فؤا ى ذاك أم إسماعٌل اهً ت ب اإلنا فنزااا اأرس اا إاى أه ٌهم
فنزااا م هم تى إذا اي بها أهل أبٌاا منهم اشب ااغ م ات م اا ربٌة منهم
 ،ف ما أدرك زاجاه امرأة منهم اماتا أم إسماعٌل

اأن سهم اأعجبهم ٌي شب

فجاء إبراهٌم ب دما تزاج إسماعٌل ٌطااي تر ته ف م ٌجد إسماعٌل فسؤل امرأته
عنه فقااا  :رج ٌبتغً انا م سؤاها عي عٌشهم اهٌبتهم فقااا
فً ضٌ اشدة فش ا إاٌه

 :ن ي بشر  ،ن ي

 ،ال  :فإذا جاء زاجك فا ربً ع ٌه ااس م ا ااً اه

ٌغٌر عتبة بابه  ،ف ما جاء إسماعٌل ؤنه آنا شٌبا فقال
ن م جاءنا شٌخ ذا ا ذا فسؤانا عنك فؤ برته

 :هل جاء م مي أ د ؟ ،ااا :

 ،اسؤانً ٌف عٌشنا ؟ فؤ برته أ َّنا فً

جهد اشدة  ،ال  :فهل أاصاك بشًء ؟ ااا  :ن م أمرنً أي أ رأ ع ٌك ااس م اٌقال
ٌِّر عتبة بابك  ،ال  :ذاك أبً ا د أمرنً أي أفار ك اا قً بؤه ك
منهم أ رى ف بث عنهم إبراهٌم
امرأته فسؤاها عنه

 ،فط قها اتزاج

 ما شاء هللا  ،م أتاهم ب د ف م ٌجده فد ل ع ى

 ،فقااا  :رج ٌبتغً انا
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 ،ال ٌ :ف أنتم ؟ اسؤاها عي عٌشهم

اهٌبتهم  ،فقااا  :ن ي ب ٌر اس ة اأ نا ع ى هللا

 ،فقال  :ما ط ام م ؟ ااا  :اا م ،
 ،ال  :اانبً 

ال  :فما شراب م ؟ ااا  :ااماء  ،ال  :اا هم بارك اهم فً اا م اااماء
اام ٌ ي اهم ٌامبذ َح بْل ااا اي اهم دعا اهم فٌه
بغٌر م ة إال ام ٌاافقاه

 ،ال  :فهما ال ٌ ا ع ٌهما أ د

 ،ال  :فإذا جاء زاجك فا ربً ع ٌه ااس م امرٌه ٌ با

عتبة بابه  ،ف ما جاء إسماعٌل ال  :هل أتا م مي أ د ؟ ،ااا  :ن م أتانا شٌخ سي
 ،فسؤانً ٌف عٌشنا فؤ برته

ااهٌبة اأ نا ع ٌه فسؤانً عنك فؤ برته

إ َّنا ب ٌر ،

ال  :فؤاصاك بشًء ؟ ،ااا  :ن م ها ٌقرأ ع ٌك ااس م اٌؤمرك أي ت بِّا عتبة
بابك  ،ال  :ذاك أبً اأنا اا تبة أمرنً أي أمس ك م ابث عنهم ما شاء هللا

 ،م جاء

ب د ذاك اإسماعٌل ٌبري نب اه ت ا دا ة رٌبا مي زمزم ف ما رآه ام إاٌه
فصن ا ما ٌصني اااااد بااااد

 ،اااااد باااااد  ،م ال ٌ :ا إسماعٌل إي هللا أمرنً

بؤمر  ،ال  :فاصني ما أمرك ربك  ،ال  :ات ٌننً  ،ال  :اأعٌنك  ،ال  :فإي هللا أمرنً
أي أبنً ها هنا بٌتا اأشار إاى أ مة مرت ة ع ى ما ااها
ااقااعد مي اابٌا فج ل إسماعٌل

 ،ال  :ف ند ذاك رف ا

ٌ ؤتً باا جارة اإبراهٌم

ٌ بنً تى إذا

ارت ي اابناء جاء بهذا اا جر فاض ه اه فقام ع ٌه اها ٌبنً اإسماعٌل ٌناااه
ك أَح َح
نا اا َّسمِهّلِلٌ ُدي ْلاا َح ِهّلِلٌ ُدم [اابقرة ،]127 :
اا جارة اهما ٌقاالي َ  :حر َّب َحنا َحت َحق َّب ْلل ِهّلِلم َّنا إِهّلِل َّن َح
ك أَح َح
نا
ال  :فج ٌبنٌاي تى ٌدارا ال اابٌا اهما ٌقاالي
َ  :حر َّب َحنا َحت َحق َّب ْلل ِهّلِلم َّنا إِهّلِل َّن َح
اا َّسمِهّلِلٌ ُدي ْلاا َح ِهّلِلٌ ُدم [اابقرة ،]127 :

(ص ٌح ااب اري  ،ر م اا دٌث

 ،) 2217افً اا

دٌث جامي فٌه مي اا بر ما ٌ ً:
 أي ااسٌدة هاجر انا أال مي ات ذا اامنط ( زام ع ى اابطي
تنتط به اامرأة) ا ً ال ت ٌر ٌرة سارة اما م ا بإسماعٌل.
 أنها رضٌا أي ُدتنقل إاى ب دة أ رى؛ اما اشتدا ٌرة سارة نزاالًال
ع ى أمر ربها ،ارا ًالة ازاجها ان سها.
 اما تساءاا زاجة ٌف ٌتر ها فً م اي ال إنا فٌه اال زرع اال
ضرع ام ٌجبها ،فؤعادا ااسإال بطرٌقة أ رى" :آ امرك بهذا؟"،
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هذا

ف ما ال" :ن م" ،اب ا هذا اامر ااربانً بااٌقٌي اا امل" :إذاًال اي
ٌضٌ نا".
 اما ن د ااتمر اااماء رجا تس ى بهمة بٌي ااص ا ااامراة ضاربة
اام ل ااع ى األمة ها مي ب دها أي ااتا ل ال ٌ نً ترك ااسباب
بل اا ذ بؤ سي ااسباب مي ت اٌ
 أي هذا ااتا ل (أ ذ بااسباب ات اٌ

امل ارب اارباب.
ت ااى) م ْل م ترباي

ُدت َّاج باا ناٌة ااربانٌة فً اارز ااافٌر بت جُّظ ر ماء زمزم ت ا رجل
اادها إسماعٌل.
 ام ٌ ي ااماء ذا ًالء ضرارٌا اهاجر اابنها إسماعٌل فقط إنما ج ب
ااُدنا باإلنا ٌث جاء ااطٌر ٌشرب ،فاهتدا بٌ ة جُدرهم
ا انا تب ث عي ااماء

–

– إاى ماضي ااماء فجاإاا ٌ ٌشاي م هم،

اترعرع إسماعٌل  مي هذه ااقبٌ ة تى تزاج منهم.
 أي سٌدنا إبراهٌم  اي ٌت هد اٌت قد أسرته بٌي اا ٌي ااآل ر.
 أي سٌدنا إبراهٌم  اي ٌستشٌر ااده دابما ،ف ندما أمره ربه برفي
ااقااعد مي اابٌا ام ٌ ر

اامر ت ٌف بل عرضه

اار هل

ت ٌننً ع ى هذا؟ ال :أعٌنك ،م رف ا ااقااعد م ا ،ف اي إبراهٌم
ٌبنً اإسماعٌل ٌناااه اا جارة اٌهت اي م ا باادعاء:

َ حر َّب َحنا َحت َحق َّب ْلل

ك أَح َح
نا اا َّسمِهّلِلٌ ُدي ْلاا َح ِهّلِلٌ ُدم [ اابقرة  ، ]127 :ف ما أتمَّا اابناء طافا
ِهّلِلم َّنا إِهّلِل َّن َح
ال اابٌا ٌردداي هذا اادعاء.
 أي سٌدنا إبراهٌم  فً زٌاراته اامت ررة اجد ااش اى مي إ دى
زاجاا إسماعٌل اام ت ي ت رف أنه أباه فؤمر إسماعٌل بط ها،
ف ما زاره مرة أ رى ااجد اارضا اااقناعة فً زاجته اا انٌة،
أمره بت بٌتها اإ رامها ،ا انا اانتٌجة هً طاعة ام ة مي االبي
ابٌه ،اه ذا تقام اا

ًال
ة بٌي ااب اابنه ت هداًال ات قداًال
ارعاٌة

ًال
امطااعة ابراًال مي االبي.
انص ا ًال مي ااب
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رابعا :سٌدنا إبراهٌم  وتحرٌم مكة والدعاء لها البركة:
ْلي
دعا سٌدنا إبراهٌم  ات رٌم م ة ازٌادة باابر ة ،اما
رااه مس م بسنده عي َحع ْلب ِهّلِلد ِهّلِل
هللا ب ِهّلِل
هللا َ حا َحل « :إِهّلِليَّ إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َح رَّ َحم َحم َّ َحة َحا َحد َحعا اَحهْل ِهّلِل َحهاَ ،حاإِهّلِل ِّنً َح رَّ م ُد
ْلا
ْلي َحعاصِهّلِل ٍطم ،أَحيَّ َحرسُدا َحل ِهّلِل
َحز ْلٌ ِهّلِلد ب ِهّلِل
ْلاا َحمدِهّلِلٌ َحن َحة َح َحما َح رَّ َحم إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم َحم َّ َحةَ ،حاإِهّلِل ِّنً َحد َحع ْلا ُد
صاعِهّلِل َحها َحا ُدم ِّد َحها ِهّلِلب ِهّلِلم ْل َحًْل َحما َحد َحعا ِهّلِلب ِهّلِله إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم
ا فِهّلِلً َح
اَحهْل ِهّلِلل َحم َّ َحة»

(ص ٌح مس م ،تاب اا ج ،باب فضل اامدٌنة ادعاء اانبً اها باابر ة.)113/9 ،

اراى مس م أٌضا بسند ه َحعيْل
اي اا َّنااُد إِهّلِل َحذا َحرأَح ْلاا أَح َّا َحل اا َّ َحم ِهّلِلر َحجاءُداا
أَح ِهّلِلبً ه َحُدرٌ َحْلر َحة  ،أَح َّن ُده َحا َحل َ :ح َح
اركْل َحا َحنا فِهّلِلً
ِهّلِلب ِهّلِله إِهّلِلاَحى اا َّن ِهّلِلبًِّ َ ،حفإِهّلِل َحذا أَح َح َحذهُد َحرسُدا ُدل ِهّلِل
اركْل اَح َحنا فِهّلِلً َح َحم ِهّلِلر َحناَ ،حا َحب ِهّلِل
هللا َ حا َحل « :اا َّ ُده َّم َحب ِهّلِل
ك،
ك َحا َحن ِهّلِلب ُّظٌ َح
ك َحا َح ِهّلِلٌ ُد َح
اركْل اَح َحنا فِهّلِلً ُدم ِّد َحنا اا ُده َّم إِهّلِليَّ إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َحع ْلب ُدد َح
اركْل اَح َحنا فِهّلِلً َح
صاعِهّلِل َحناَ ،حا َحب ِهّلِل
َحمدِهّلِلٌ َحن ِهّلِلت َحناَ ،حا َحب ِهّلِل
ك اِهّلِل َحم َّ َحةَ ،حا ِهّلِلم ْل ِهّلِل ِهّلِله
ك اِهّلِل ْل َحمدِهّلِلٌ َحنةِهّلِلِ ،هّلِلب ِهّلِلم ْل ِهّلِلل َحما َحد َحعا َح
ك اِهّلِل َحم َّ َحةَ ،حاإِهّلِل ِّنً أَح ْلدعُدا َح
كَ ،حاإِهّلِل َّن ُده َحد َحعا َح
ك َحا َحن ِهّلِلب ُّظٌ َح
َحاإِهّلِل ِّنً َحع ْلب ُدد َح
َحم َح ُده» (ص ٌح مس م ،تاب اا ج ،باب فضل اامدٌنة ادعاء اانبً اها باابر ة.)122/9 ،
مي ر ماا هللا ت ااى ع ى م ة اام رمة أم ااقرى امهد رسااة اإلس م أي تهٌؤا اهذه
اارسااة اا لٌمة بدعاء سٌدنا إبراهٌم

 ربه أي ت اي ب داًال راما بما ٌ نً أنها منطقة ال

ٌجاز ااقتال فٌها ،اٌؤمي فٌها ل مي أاى إاٌها مي إنساي أا ٌااي أا طٌر بل تى
ااشجر ،اام ٌ تف سٌدنا إبراهٌم
فً اا طاء ،فصارا أر

 بذاك بل أضاف إاٌها ندا ًالء ندٌا ًال بااس ة

فً اارز ابر ة

أمي ابر ة اس ة ا راء إاى ٌام ااقٌامة ،ر م أنها ام ت ي ب ده
ٍط

ااص ًٌ ،ث اُد اد فً اا را  ،ا نه جاء إاٌها ،اأادع زاجته اااده بها ،ارفي ااعد
اابٌا ،فل َّا م اامه شاهدة إاى ااٌام ،ابا ٌة إاى ٌام ااقٌامة بإذي هللا.
خامسا :قصور بناء الكعبة عن قواعد إبراهٌم:
راى مس م بسنده َحعيْل
هللا َحا َحل « :أَحاَح ْلم َحت َحريْل أَحيَّ َح ْلامَحكِهّلِل ،
َحعا ِهّلِلب َحش َحة رضً هللا عنها أَحيَّ
َحرسُدا َحل ِهّلِل
صرُداا َحعيْل َح َحااعِهّلِل ِهّلِلد إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم ؟» َحااَح ْل
ا َ :حفقُد ْل ُد
هللا أَح َحف َح َحت ُدر ُّظد َحها
ا َ :حٌا َحرسُدا َحل ِهّلِل
ِهّلِلٌي َحب َحناُد ا ْلاا َح ْل َحب َحة ،ا ْل َحت َح
َح
هللا « :اَح ْلاالَح
َحع َحى َح َحااعِهّلِل ِهّلِلد إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم؟َ ،حف َحقا َحل َحرسُدا ُدل ِهّلِل
تاب اا ج ،باب نق

ْلِهّلِلد َح ايُد

َح ْلامِهّلِلكِهّلِل ِهّلِلب ْلاا ُد ْل ِهّلِلر اَح َح َح ْل ُد
ا»

(ص ٌح مس م،

اا بة ابنابها.)75/9 ،

بنى سٌدنا إبراهٌم اا بة ،ا اي

فٌها ِهّلِلجر إسماعٌل ا ي أهل رٌش اما أعاداا بناء

اا بة ام ت ي ادٌهم اٌة مي اامال ااامإي فا تصراا ع ى جزء منها ،ااما فتح اانبً
م ة تمنى اا أعاد بناء اا بة ع ى ااعد إبراهٌم
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 اأي ٌد ل ِهّلِلجر إسماعٌل فٌها ،ا نه



راعى دا ة إس م أهل م ة امي ااها  ،بما ٌإسا ا قه اااااٌاا اتؤجٌل ب
 اام ٌغٌِّر ما ف ه امه ،ااما باٌي

ااااجباا امراعاة ما ها أاجب منه ،اماا اانبً

ا بدهللا بي اازبٌر فً منطقة اا جاز أٌام بنً أمٌة هدم اا بة
 اع ى ما اي ٌتمناه

 ،ابناها ع ى ااعد إبراهٌم

 ،ف ما تغ ب ع ٌه اا جاج ا ت ه استشار اا ٌ ة ااماي ااااٌد بي

عبد اام ك ،فقال " :دعانا مي ت طٌخ ابي اازبٌر ،ن اد باا بة إاى ما تر ها ع ٌه اانبً
 ،"ف ما تغ ب بنا اا باا ع ى بنا أمٌة أراد ج ر اامنصار أي ٌهدم ما ف ه بنا أمٌة،
اأي ٌ اد باا بة اقااعد سٌدنا إبراهٌم

 بإد ال اا ِهّلِلجر فٌها؛ ت قٌقا ار بة اارسال

،

ااست ادة اما ف ه ابي اازبٌر ،فؤاهمه هللا استشارة إمام دار ااهجرة مااك بي أنا ،فقال
ااته ااتارٌ ٌة" :أوشدك اهلل يا أنير النؤنويه أال ثجعل ًذا الةيت نلعةة للنلٍك ةعدك ،
ال يشاء أحد نوٌم أه يغيرى إال غيرى فثذًب ًيةثي نه قلٍب الواس"
ص ،)239-33امنذ ذاك ااتارٌخ عُدصما اا بة  -ب ضل هللا امنته -
ااتارٌ ٌة اإلمام مااك مي أي تغٌرها ااهااء ااا

(اابداٌة ااانهاٌة  /ج ،2

م بهذه اا مة

فاا ااسٌاسٌة.

سادسا :ارتباط مناسك الحج بسٌدنا إبراهٌم :
إذا انا ش ٌرة اا ج هً أ بر فرٌضة ٌ تشد اها اامس ماي ل عام فإنها ترتبط بسٌدنا
إبراهٌم  اأسرته ارتباطا ا ٌقا  ،اإذا نا د أاردنا ب ضا مي صار هذا االرتباط ااا ٌ
فً ااقرآي اا رٌم ،ف ً ااسُدنة ااشرٌ ة ما ٌإ ده اٌزٌد ع ٌه ،امي ذاك ما ٌ ً:
أ.

اي َ حا َحل ُ :د َّنا اُد ُدافا ِهّلِلب َح َحر َحف َحة َحم َح انا ًال
راى اانسابً بسنده عي َحٌ ِهّلِلزٌ َحد
ب َحْلي َحش ْلٌ َحب َح
هللا
ُدال َّ ِهّلِل
َحب ِهّلِلٌدا م َحِهّلِلي ْلاا َحم ْلا ِهّلِلفِهّلِل َحفؤ َح َحتا َحنا ابْليُد مِهّلِلرْل َحب ٍطي ااَح ْلن َح
اريُّظ َحف َحقا َحل  :إ ِّنً َحرسُدا ُدل َحرس ِهّلِل
ص ِهّلِل
 إاَح ْلٌ ُد ْلم َحٌقُدا ُدل ُ « :د ا ُدناا َحع َحى َحم َحشاعِهّلِل ِهّلِلر ُد ْلم َحفإ َّن ُد ْلم َحع َحى إرْل ٍط
ث أَح ِهّلِلبٌ ُد ْلم
ث مِهّلِليْل إرْل ِهّلِل
إب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َحع َح ْلٌ ِهّلِله اا َّس َح ُدم »

(سني اانسابً ااصغرى  ،تاب مناسك اا ج ،باب رفي ااٌدٌي

باادعاء ب رفة ،282/5 ،سي ص ٌح ،اأارده ااابانً فً ص ٌح اانسابً ،ر م.)3014 :

ب .سُدنة ااهدي اااضا ً هً ت ٌد اهذا اام ل اارابي مي انقٌاد ااسرة ام ة امر
هللا ت ااى مهما اي ص با ،ف دى هللا إسماعٌل

ِهّلِلبح علٌم اأد ل ااسرار ع ى
 بذ ٍط

إبراهٌم  اهاجر ،اتتابي هذا ااسرار اٌمأل اب اامس مٌي ااذٌي ٌُدقدماي ااهدي
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اااضا ً فٌاس اي ع ى أن سهم اأاالدهم اأصد ابهم اأ اربهم افقرابهم،
فصارا سُدنة ااض ٌة مضاع ة ا بر اااسرار اااجر.
عي "اا اج س طاي "

هذا ااجر د ٌتضاعف إذا ا نا أمام هذه ااقصة اا جٌبة

" ِهّلِلبنٌي " رب أفرٌقٌا ٌث د ا مجاعة بٌرة ا ب د ها،
شٌخ بٌ ة فً دااة
اذهب مم اي مي إ دى هٌباا اإل ا ة اإلس مٌة ٌُدط ماي اامس مٌي اامن ابٌي
مي ا ام ااضا ً اااهدي ااتً ٌقدمها اامس ماي

 ،فجاء "س طاي" شٌخ ااقبٌ ة

اامجاارة ا مس مٌي  ،اها آنبذ ا نً ٌ بد ها ا بٌ ته ااصنام
ااط ام اقبٌ ته  ،فقال أ د اامال ٌي  -بال ع م" : -ال
ما دمتم ٌر مس مٌي
ا اي ذا ع م ااعً

انها ا ام ااضا ً اااهدي"
" : -ال ،بل ٌجب أي نط مهم

 ،اط ب ب ًال
ضا مي

ا م فً صد اا اامس مٌي
-

 ،فقال اامالف اآل ر
ٌ ،ث ٌاجد عمام فً آٌاا

اأ ادٌث ت ٌد عمام اإلط ام ا ل اا قراء أٌا ًال اناا امهما اناا

 ،ا رأ ع ٌه ب

هذه اآلٌاا"  ،فؤعطاهم ط امًالا اا امًالا  ،انقل اارج ل اا اار اقبٌ ته ب د أي أ اا
اأس م شٌخ ااقبٌ ة

أس ما م ه ااقبٌ ة ها
أمامهم ف

 ،ا اي عددهم  400ااا مد ،

اجاء اٌ ج بٌا هللا اا رام اهناك ااتقٌنا.
أال تراي إ اانً اأ ااتً أي اسٌدنا إبراهٌم اإسماعٌل

ع ٌها ااس م أجراًال فً

اا ادي ااا شرٌي ااذي أس م فٌه هإالء ااا نٌاي بسبب سُدنة ااض ٌة ااتً بدأا تتاٌجا ًال
اتمام ا مال طاعة سٌدنا إبراهٌم اإسماعٌل

ت ااى؟!.

سابعا :ارتباط شعٌرة الصالة بسٌدنا إبراهٌم :
إذا اي اا ج أ بر فرٌضة ٌتجمي اها اامس ماي ل عام ،فإي ااص ة أهم فرٌضة ٌ ررها
اامس ماي ل ٌام ،ا د ارتبطا ااص ة بسٌدنا إبراهٌم  فً جاانب عدٌدة منها ما ٌ ً:
(أ) أي ااتاجه إاى ااقب ة شرط مي شراط ص ة ااص ة اهً تج ل اب
اامص ٌي فً ل زماي ام اي ٌت قاي بسٌدنا إبراهٌم اااده إسماعٌل ع ٌهما
ااس م انهما رف ا ااقااعد مي اابٌا اطهراه اهٌآه ا طاب ٌي ااا ا ٌي ااار ي
ااسجاد.
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ااقري

(ب) اي مي هدي اانبً  ما ذهب إاى اابٌا اا رام أي ٌذهب
ص ًالى [اابقرة  ،]125 :م
إبراهٌم  اٌقرأ اآلٌة َ  :حاا َّت ُدِهّلِلذا ْلا مِهّلِلي َّم َحق ِهّلِلام إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم ُدم َح
ُداي [ اا افراي ] ،افً
ٌر ي ر تٌي اٌقرأ فً ااااً:
ُ د ْلل َحٌا أَح ُّظٌ َحها ْلاا َح ا ِهّلِلفر َح
ف مقام سٌدنا

اا انٌة ُ  :د ْلل ه َحُدا َّ
هللا ُد أَح َح ٌعد[ اإل

ص] .

(ج) اي اارسال ٌ تؤسى فً اضابه بسٌدنا إبراهٌم

 ،ان ي نتؤسى بهما م ا،

هللا
اما رااه ابي ماجه بسنده
ْلي ُدع َحم َحر رضً هللا عنهماَ ،حا َحل َ :حت َحاضَّؤ َح َحرسُدا ُدل َّ ِهّلِل
َحع ِهّلِلي اب ِهّلِل
ص َح ًالة إِهّلِلالَّ ِهّلِلب ِهّلِله » ُد َّم َحت َحاضَّؤ َح
َحاا ِهّلِل َحد ًالة َحاا ِهّلِل َحد ًالةَ ،حف َحقا َحل « :ه َحذا اُد ضُدا ُدء َحميْل الَح َحٌ ْلق َحب ُدل َّ
هللا ُد ِهّلِلم ْلن ُده َح
ْليَ ،حف َحقا َحل « :ه َحذا اُد ضُدا ُدء ْلاا َحق ْلد ِهّلِلر م َحِهّلِلي ْلاااُد ضُدا ِهّلِلء »َ ،حا َحت َحاضَّؤ َح َح َح ا ًال َح َح اًالَ ،حا َحا َحل :
ْلي ِهّلِل ْلن َحتٌ ِهّلِل
ِهّلِل ْلن َحتٌ ِهّلِل
هللا إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحمَ ،حا َحميْل َحت َحاضَّؤ َح
ِهّلِلٌل َّ ِهّلِل
«ه َحذا أَحسْل َحب ُدغ ْلاااُد ضُدا ِهّلِلءَ ،حاه َحُدا اُد ضُدابِهّلِلً َحااُد ضُدا ُدء َح ِهّلِل
ه َح َحذاُ ،د َّم َحا َحل عِهّلِل ْلن َحد َحف َحرا ِهّلِل ِهّلِله  :أَح ْلش َحه ُدد أَحيْل الَح إِهّلِلا َحه إِهّلِلالَّ َّ
هللا ُد َحاأَح ْلش َحه ُدد أَحيَّ ُدم َح مَّداًال َحع ْلب ُددهُد
ب ْلاا َحج َّن ِهّلِلة َحٌ ْلد ُد ُدل مِهّلِليْل أَح ٌِّ َحها َحشا َحء »
َحا َحرسُدااُدهُد ،فُد ِهّلِلت َحح اَح ُده َح َحما ِهّلِلن َحٌ ُدة أَحب َحْلاا ِهّلِل
ااطهارة اسننها ،باب ما جاء فً اااضاء مرة امرتٌي ا

ا،

(سني ابي ماجه ،تاب

 ،145/1ااا دٌث ض ٌف  ،راجي:

ض ٌف ابي ماجة األابانً ر م .) 85

(د) صار مي اا راب
سٌدنا إبرهٌم

اا ابتة ااص ة ع ى رسال هللا

 ما ص ى ابارك ع ى

 اااتً عرفا بااص ة اإلبراهٌمٌة

 ،ال اانااي ر مه هللا:

"اع م أي ااص ة ع ى اانبً

 ااجبة عند ااشاف ً ر مه هللا ب د ااتشهد

اا ٌر ،اا تر ها ام تصح ص ته"

(ااذ ار ا نااي ،ص. )135

ثامنا :خصوصٌات فرٌدة لسٌدنا إبراهٌم  فً السنة النبوٌة:
باستقراء أ ر اا ادٌث اانباٌة عي سٌدنا إبراهٌم

 نتبٌَّي أنه ان رد بم اام ا صابص

رابدة ،منها ما ٌ ً:
هللا َ حف َحقا َحل َ :حٌا
ُدال ِهّلِل
ْلي َحمااِهّلِلكٍط َ ،حا َحل َ :حجا َحء َحر ُدج ٌعل إِهّلِلاَحى َحرس ِهّلِل
ا ب ِهّلِل
 .1ما رااه مس م بسنده َحعيْل أَح َحن ِهّلِل
س َح ُدم » (ص ٌح مس م ،تاب اا ضابل ،
ك إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم َحع َح ْلٌ ِهّلِله اا َّ
َح ٌ َحْلر ْلاا َحب ِهّلِلر ٌَّ ِهّلِلة َحف َحقا َحل َحرسُدا ُدل ِهّلِل
هللا َ « :حذا َح
باب فضابل إبراهٌم اا ٌل.)103/15 ،

ب رسا ُدل هللا 
عباا
ابي
عي
رضً هللا عنهما ال َ « :ح َحط َح
َح
ٍط
 .2ما رااه ااب اري بسنده ِهّلِل
شاراي إاى هللا ُد ا ًالة عُدرا ًالة ُد رالًال ،م ال َ  :ح َحما َحب َحد ْلأ َحنا
فقال ٌ :ا أٌها ااناا ،إن م م
َح
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أَح َّا َحل َح ْل ٍط
اا

ِهّلِلب

ااشمال،
ِهّلِل

ِهّلِلٌي [ اانبٌاء  ، ]104 :م ال  :أال اإيَّ أا َحل
ُّظن ِهّلِلٌ ُددهُد َحاعْل داًال َحع َح ْلٌ َحنا إِهّلِل َّنا ُد َّنا َحفاعِهّلِل َح
َح
ذاا
برجال مي أمتً فٌُدإ َح ُدذ بهم
ُدٌ سى ٌا َحم ااقٌامة إبراهٌ ُدم ،أال اإن ُده ٌُدجا ُدء
ٍط
دري ما أ َحد اا ب دَحك ،فؤ ا ُدل ما
صٌ ابً ،فٌقال  :إن َح
فؤ ا ُدل ٌ :ا ربِّ أ ُد َح
ك ال َحت ِهّلِل

نا َحع َحٌ ِهّلِلْله ْلم َحش ِهّلِلهٌداًال مَّا ُددم ُد
ال اا ب ُدد ااصااحَ  :حا ُد ُد
نا أَح َح
ِهّلِلٌه ْلم َحف َحمَّا َحت َحا َّف ْلٌ َحتنِهّلِلً ُد َح
ِهّلِلٌب
نا اارَّ َح
ْلا ف ِهّلِل
َحع َحٌ ِهّلِلْله ْلم َحاأَح َح
نا َحع َحى ُد ِّل َحشًْل ٍطء َحش ِهّلِلهٌ ٌعد [ اامابدة  ،]117 :فٌقال  :إيَّ هإالء ام َحٌزاااا
مرت ِّدٌي ع ى أعقابهم ُد
منذ فار َحتهم » (ص ٌح ااب اري ،تاب ت سٌر ااقرآي ،باب ارب م ا نا ع ٌهم
شهٌدا.)170/9 ،

 أي اارسال  ذ ر فٌما رآه اٌ ة

 .3ما رااه ااب اري بسنده عي سمرة بي جندب

عرج به فً ااسماء« :اأما اارج ُدل ااطاٌ ُدل ااذي فً ااراضة فإِهّلِلنه إبراهٌم  ،اأَحما
َح
ماا ع ى اا ِهّلِلطرة ،ال  :فقال ب ُد اامس مٌي :
اااادايُد ااذٌي َح اا ُده ف ُّظل مااا ٍطد
ٌارسا َحل هللا اأاال ُدد اامشر ٌي؟ فقال رسال هللا  :اأاالد اامشر ٌي »

(ص ٌح ااب اري،

تاب اات بٌر ،باب ت بٌر اارإٌا ب د ص ة ااصبح.)479/14 ،

َحسا ِهّلِلب َحب َحة َحم ْلاالَح ِهّلِلة

ْلي
ْلاا َحا ِهّلِل ِهّلِله ب ِهّلِل
َحم ْلاضُداعاًال،

ِهّلِلٌر ِهّلِلة أَح َّن َحها َحد َح َح ْل
ا َحع َحى َحعا ِهّلِلب َحش َحة
ْلاا ُدمغ َح
َحف َحقااَح ْل
ِهّلِلٌي؟ َحما
ا َ « :حٌا أ ُد َّم ْلاام ْلُدإ ِهّلِلمن َح
هللا أَح ْل َحب َحر َحنا أَحيَّ إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم ،اَحمَّا أ ُد ْلاق َحِهّلِلً
َّ ِهّلِل
َح ٌ َحْلر ْلاا َحا َحز ِهّلِلغَ ،حفإِهّلِل َّن َحها َح ا َحن ْل
ا َحت ْلن ُد ُدخ

 .4ما رااه ابي ماجه بسنده َحعيْل
فِهّلِلً َحب ْلٌ ِهّلِلت َحها ُدر ْلم ا ًال
رضً هللا عنها َحف َحرأَح ْل
ا
ا َ :حن ْلق ُدت ُدل ِهّلِلب ِهّلِله هذه ااَح ْلا َحز َح
ِهّلِلٌي ِهّلِلبه َحذا؟ َحااَح ْل
اغَ ،حفإِهّلِليَّ َحن ِهّلِلبًَّ
َحتصْل َحن َح
ار
ار اَح ْلم َحت ُد يْل فِهّلِلً ااَحرْل ِهّلِل َحداب ٌعَّة إِهّلِلالَّ أَح ْلط َحؤ َح ِهّلِل
ا اا َّن َح
فِهّلِلً اا َّن ِهّلِل
هللا ِهّلِلب َحق ْلت ِهّلِل ِهّلِله » (سني ابي ماجه ،تاب ااصٌد ،باب
َحع َح ْلٌهِهّلِلَ ،حفؤ َح َحم َحر َحرسُدا ُدل َّ ِهّلِل

تل ااازغ،

 ،1076/2إسناده

ص ٌح).

اا
 .5ما رااه اإلمام مااك بسنده
ْلي اا ُدم َحس ٌَّ ِهّلِل
ب َحا َحل َ « :ح َح
اي إب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم أَح َّا َحل اا َّن ِهّلِل
َحعيْل َحس ِهّلِلٌ ِهّلِلد ب ِهّلِل
اا َحرأَحى
َّف اا َّ
ار َح
ضٌ َح
ضٌ َح
َح
بَ ،حاأَح َّا َحل اا َّن ِهّلِل
اا ا ْل َحت َحت َحيَ ،حاأَح َّا َحل اا َحن ِهّلِل
ْلفَ ،حاأَح َّا َحل اا َّن ِهّلِل
اا َحصَّ اا َّش ِهّلِل
ك ا َحت َح ااَحى َ :حا َحا ٌعر َحٌا إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدمَ ،حف َحقا َحل ٌ :ا َحربِّ
ار َح
ْلبَ ،حف َحقا َحل َ :حٌا َحربِّ َحما هذا؟ َحف َحقال هللا َحت َحب َح
اا َّشٌ َح
ِهّلِلز ْلدنِهّلِلً َحا َحاراًال»

(ماطؤ مااك ،تاب سي اا

 ،باب ما جاء فً ااسنة فً اا طر.)285/4 ،

اهذا اا دٌث اإي اي مرس إال إنه مي مراسٌل س ٌد بي اامسٌب ا اي مي شؤنه
اشؤي اام د ٌي فً هذه اامر ة إذا رااا اا دٌث عي اا د فقط مي ااص ابة أسنداه
إاٌه ،اإي راي اا دٌث عي جمي أرس اه إرساال ،ااذا ت د مراسٌل اا سي اابصري
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اس ٌد بي اامسٌب أ اى مي اامسند فً زمانه ،م إي متي اا دٌث مما ال د ل ا جتهاد
ااا قال فٌه ،مما ٌدل أي متنه مي ال اانبً  ااٌا اجتهادا مي ابي اامسٌب.
هذه اا ادٌث ااسابقة تضٌف إاى منزاة سٌدنا إبراهٌم

 م ارم أ رى ادرجاا ع

امنازل أسمى ،فها اام قب ب ٌر اابرٌة ،اأال مي ٌ سى ٌام ااقٌامة ،اااا ٌد ااذي رأى
اانبً  ااااداي ااذٌي ٌماتاي صغارا ااه ،ات ا را اادااب إلط اء اانار تى ال ٌإذى
إال ااازغ ااذا ش َّد َحد اانبً

 ع ى ضرارة ت ه أ َّنى اُد جد ،باإلضافة إاى أنه أال مي ضٌَّف

ااضٌف ،اأال مي ا تتي ،اأال مي ص ااشارب ،اأال مي رأى ااشٌْلب افرح به.
هذه اام ارم اا رٌدة فً ااسُدنة ااشرٌ ة إذا أضٌ ا إاى اامقاماا ااسامٌة ااتً ذ رتها آٌاا
َ حاإِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم ااَّذِهّلِلي َحا َّفى [ اانجم  ، ]37 :اأنه ما

ااقرآي ،أنه

ٌل هللا اأنه ما ال ت ااى:

ال أٌضا:

اَح َح ِهّلِلٌ ٌعم أَح َّااهٌع ُّظم ِهّلِلنٌبٌع [ هاد  ،]75 :ا ،......تج نا ب

أمام نبً رسال مت رد

ب صابص ال ٌشار ه فٌها ٌره مي اانبٌاء ااارسل ،مما ٌبرر دعاءنا اادابم مراا عدٌدة
ل ٌام أي ٌص ً ربنا اٌبارك ع ى سٌدنا م مد اآاه ااطهار ما ص ى ابارك ع ى
سٌدنا إبراهٌم اآاه اابرار.
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المطلب الثاني  :سٌدنا إبراهٌم  واكتمال جوانب االلتزام السبعة
السبعة.
 عند هللا

إذا انا اانصاص ااشرعٌة مي رآي اسنة ناطقة بسُدما م انة سٌدنا إبراهٌم
ت ااى م عند اامإمنٌي فً ل زماي ،فإننً أعتقد بٌقٌي أي أبرز

جاانب اانباغ فً سٌدنا

إبراهٌم  إضافة اما سب عرضه فً ااقرآي اااسُدنة ها ا تمال اتاازي داابر اجاانب
االاتزام ااسب ة ادٌه ،ا انا هذه هً

صة اام اٌشة مي ااقرآي اااسُدنة باا قل

تدبراًال،

ابااق ب تؤ راًال ،اباان ا تغٌراًال ،أما عي هذه ااجاانب ااسب ة فهً ما ٌ ً:
الجانب األول  :سمو عالقته بهللا عز وجل.
الجانب الثانً  :البر باألب حتى لو كان األب كافراً .
الجانب الثالث ُ :حسن العشرة مع زوجتٌه.
الجانب الرابع ُ :حسن تربٌته أوالده.
الجانب الخامس  :إكرام ونصح قومه ومجتمعه.
الجانب السادس :اإلٌجابٌة مع السلطة السٌاسٌة.
الجانب السابع :التخطٌط إلصالح المستقبل.
هذه هً ااجاانب ااسب ة مجم ة ،أما عي ت صٌ ها ف ٌما ٌ ً:
الجانب األول  :سمو عالقته بهللا عز وجل:
إي عباراا ااقرآي اأا ال ااسُدنة اانباٌة

تإ د بٌقٌي أي هللا تبارك ات ااى ٌ ب عبده انبٌه

ارسااه ا ٌ ه إبراهٌم با فٌاضاٌ ،ث ٌقال ت ااى:

اي أُدم ًالَّة َحا ِهّلِلن ًالتا ِهّلِل َّ ِهّلِل َح نِهّلِلٌ ًالا
إِهّلِليَّ إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َح َح

* َحشا ِهّلِل رًال ا اَح ْلن ُد ِهّلِلم ِهّلِله اجْل َحت َحباهُد َحا َحه َحداهُد إِهّلِلاَحى صِهّلِل َحراطٍط مُدسْل َحتق ٍطِهّلِلٌم
ِهّلِلٌي
َحااَح ْلم َحٌ ُد
ك م َحِهّلِلي ْلاا ُدم ْلش ِهّلِلر َح
َ حا َح ِهّلِلٌ ٌعم أَح َّااهٌع ُّظم ِهّلِلنٌبٌع [ هاد  ،]75 :ا اي :صِهّلِل ِّدٌ ًالقا
 ،]121ااص ه فً سارة هاد بؤنه:

[ اان ل- 120 :

َحن ِهّلِلب ًالٌا [ مرٌم ،]41 :اأاتً رشده ام

ما ال ت ااى:
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َ حااَح َحق ْلد آ َحت ْلٌ َحنا إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم ُدر ْلش َحدهُد مِهّلِليْل َح ْلب ُدل

ِهّلِلٌي
َحا ُد َّنا ِهّلِلب ِهّلِله َحعااِهّلِلم َح

[ اانبٌاء ،]51 :ااص ه بؤنه:

َ حا َّفى [ اانجم  ،]37 :أما سارة ااصافاا

فترسل س ما ًال دابما ًال متااص ًال ع ى إبراهٌم

َ  :حس ٌعم َحع َحى إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم [ ااصافاا .]109 :أما

فً سارة اابقرة فهً أ ر سار ااقرآي

ذ راًال اسٌدنا إبراهٌم

 ،فقد ال سب انه َ  :حاإِهّلِل ِهّلِلذ

ا ْلب َحت َحى إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َحر ُّظب ُده ِهّلِلب َح ِهّلِل َحما ٍط
[ اابقرة  ، ]124 :منها
اا إِهّلِل َحمامًالا
ا َحفؤ َح َحت َّمهُديَّ َحا َحل إِهّلِل ِّنً َحجاعِهّلِل ُد َح
ك اِهّلِل َّن ِهّلِل
م اااة اام ك االعتداء ع ى زاجته ،اتؤ ر اارز بااااد عمراًال مدٌداًال ،ااما رز به أُدمر
ال زرع فٌه اال ضرع ،م أمر بذب ه ،ااب ُدت ً بؤبٌه صاني

أي ٌب د ه عنه إاى أر

ااصنام ،اابت ً فً مجتم ه برف
ااتً ٌصد فٌها،

رسااته ام اااة إ را ه ،إاى ٌر ذاك مي االبت ءاا

ال ابي عباا( :ام ٌبتل أ د بهذا اادٌي فؤ امه إال إبراهٌم
َ حاإِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم ااَّذِهّلِلي َحا َّفى

ب ماا ،فؤتمهي  ،ال :ف تب هللا اه اابراءة فقال:

" اا زاب "  ،اعشر منها فً" براءة "

ال :عشر منها فً

ا " سؤل سابل " ،ا ال :إي هذا اإلس م

اي سهما")

 ،ابت ه هللا



،]37

[سارة اانجم:

 ،اعشر منها فً" اامإمناي "

(ت سٌر ااطبري.)563/2 ،

أما اماذا ابت ه هللا ل هذا ااب ء؟ فٌ سره اا دٌث ااذي أارده ااترمذي مي دٌث َحس ْل ٍطد بي أبً
ا اصَ حا َحلُ « :د ْل ُد
اا أَح َحش ُّظد َحب َحءًال؟ َحا َحل « :ااَح ْلن ِهّلِلب َحٌاءُدُ ،د َّم ااَح ْلم َح ُدل َحفااَح ْلم َح لُدَ ،ح َّتى
ا َحٌا َحرسُدا َحل َّ ِهّلِل
هللا أَحيُّظ اا َّن ِهّلِل
اي فِهّلِلً دِهّلِلٌ ِهّلِلن ِهّلِله ِهّلِلر َّ ٌعة ا ْلب ُدت َحِهّلِلً َحع ى
ب
اادٌي ا ْلش َحت َّد َحب َحإُد هُدَ ،حاإِهّلِليْل َح َح
ص ْل َح
اي َح
ُدٌ ْلب َحت ى اارَّ ُدج ُدل َحع ى َحد ِهّلِلَحر دِهّلِلٌ ِهّلِلن ِهّلِله َ ،حفإِهّلِليْل َح َح
ِهّلِل
كَ ،حف َحما َحٌ َحزا ُدل ْلاا َحب َح ُدء ِهّلِلب ْلاا َح ْلب ِهّلِلد َح َّتى َحٌ َحد َحع ُده ٌمشِهّلِل ً فِهّلِلً ااَحرْل ِهّلِل َحا َحما َحع َح ْلٌ ِهّلِله َح طِهّلِل ٌ َحب ٌعة»
َح َحس ِهّلِل
ك ،أَح ْلا َحد ِهّلِلَحر ذاِهّلِل َح
ب ذاِهّلِل َح

( سني

ااترمذي ،ر م ،2398 :ا ال :سي ص ٌح ،اأارده ااابانً فً ص ٌح ااتر ٌب ،-ر م ،3402 :ا ال دٌث ص ٌح).

اقد اي سٌدنا إبراهٌم

 فً ااب ء رمزا ا داة فً اارضى عي هللا اااش ر اه ،ااا

إذا ابت نا هللا فرضًنا عي ه فا نكاي أه ًال ار
عنه ؟ ! اٌسا اا

ة مي هللا اتجاها ًال اا داًال

ى هللا ،إذ ٌف يط ب ر
بل مزداجة ،ما ال ت ااى:

َحا َحرضُدا ْلا َحع ْلن ُده [ اامابدة  ، ]119 :ا ااه سب انه:

 رَّ ضِهّلِل َحً هللا ُد َحع ْلن ُده ْلم

ٌ ه إبراهٌم

 فسنجد أي

 فً أهل ااتمام اااافاء اا امل ،ما ال ابي عطاء هللا

ااس ندري ":إذا أردا أي ت رف عند هللا مقامك فانلر فٌما أ ا
َ حاإِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم ااَّذِهّلِلي َحا َّفى

ى مي ال ير

ى

ُ دٌ ِهّلِل ُّظب ُده ْلم َحا ُدٌ ِهّلِلبُّظا َحن ُده [ اامابدة  ،]54 :إذا

أردنا أي نتذا طرفا مي هذا اا دٌث اارابي مي رب اا زة عي
ربنا سب انه ٌقدم إبراهٌم

أنه

[ اانجم  ، ]37 :ا ااه ت ااى:
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م ك" ،ما ال ت ااى:

اي أُدم ًالَّة
 إِهّلِليَّ إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َح َح

[ اان ل :

 ،]120اااسإال هنا اماذا اي أُدمَّة ؟ اٌؤتً ااجااب فً اآلٌة ن سها ،انه اي:
ٌع
ناا فً اا ٌل،
[اان ل  ،]37 :أي:

ادعا ٌعء فً ااس ر،

َ حا ِهّلِلن ًالتا ِهّلِل َّ ِهّلِل 

اب ا ٌعء فً ااص ة

 ،ا شا ٌعع

ارجاء  ،اٌضاف إاى هذا امت اله لام ك سب انه " :اذبح اادك  ،ف اي اساي ااه أي ال :أ نا
ٌا رباه أ ب إل يَّ مي ف ذة بدي

؛ فألذبح ي اادي " ،اشرع فً ااتن ٌذ اا م ً ما ص

ك َحف ُد
انلرْل
ااقرآي اا رٌمَ  :حٌا ُدب َحنًَّ إِهّلِل ِّنً أَح َحرى فِهّلِلً ْلاا َحم َحن ِهّلِلام أَح ِّنً أَح ْلذ َحب ُد َح
ُدت ْلإ َحم ُدر َحس َحت ِهّلِلج ُددنِهّلِلً إِهّلِلي َحشاء َّ
ٌي * َحف َحمَّا أَحسْل َح َحما َحا َحت َّ ُده
َّاب ِهّلِلر َح
هللا ُد م َحِهّلِلي ااص ِهّلِل
ص َّد ْل َح
ِهّلِلٌي [ااصافاا  ، ]120 - 105 :اااسإال هنا:
ك َحنجْل ِهّلِلزي ْلاا ُدم ْل سِهّلِل ن َح
ا اارُّظ ْلإ َحٌا إِهّلِل َّنا َح َحذ ِهّلِلا َح
* َح ْلد َح

ا ا ْلف َح ْلل َحما
َحما َحذا َحت َحرى َحا َحل َحٌا أَح َحب ِهّلِل
ٌي * َحا َحنا َحد ْلٌ َحناهُد أَحيْل َحٌا إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم
اِهّلِل ْل َحج ِهّلِلب ِهّلِل

أام ٌُدس م مي بل؟
عى

اااجااب :ب ى  ،اا ي هذا تؤ ٌد ا اتزام اتجدٌد

قٌقة اإلٌماي عندما ٌشتد االبت ء ع ى اإلنساي

تراب تذراه اارٌاح

اإلس م ابٌاي عم ً

 ،هنا ٌبدا بش ل ااضح

هل ن ي

؟! أم دٌد ٌصدأ فً ااماء ؟! أم أننا ذهب ا أاماا ٌزٌده ااماء نقاء

اتزٌده اانٌراي ص اء

 ، ف نت م ٌف نااجه

؟! ه ذا اامإمي اه ذا اي سٌدنا إبراهٌم

ااب ء ٌ ،ف نت اد اارضا عي هللا

 ،ااارضا م ناه ااش ر عند اان مة ااااى

ااش ر مي استمرار اا طاء  ،ش ر ااً اش ر عم ً ،أما

 ،ااستمرار

إذا ُد َّم ااب ء فااصبر عند

ااصدمة ااااى ،ااستمرار ااصبر مي طال ااب ء.
ما أ مك رباه ع ى عبادك
ِهّلِلي اا َّش ُد ا ُدر
َ حا َح ِهّلِلٌ ٌعل مِهّلِليْل عِهّلِل َحباد َح
فٌما ٌراٌه عي ربه

ارز هم باا ٌل ااانهار

اٌش راي ٌرك ،ما ال سب انه:

[ سبؤ  ،]13 :ا ما جاء فً اا دٌث ااقدسً

« :إي ي ااإلنا اااجي ا ً نبؤ علٌم أ

اٌش ر ساا يٌ ،ري إاى اا باد نازل اشرهم إل



ٌث ال اانبً

اٌ بد ٌر

ي ،أرز

ي صاعد  ،أت بب إاٌهم باا ِهّلِلن م ا أنا ااغي ي

عنهم  ،اٌبت داي عنً باام اصً اهم أ اج شًء إاًَّ  ،أهل ذ ري أهل م بتً ،أهل
م بتً أهل سٌادتً ،أهل م صٌتً ال

أ ِّنطهم مي ر متً ،فإي تاباا إاًَّ فؤنا طبٌبهم ،اأنا
»

بٌبهم ،فإنً أ ب ااتاابٌي اأ ب اامتطهرٌي

(أارده ااابانً فً ااس س ة ااض ٌ ة مي دٌث

أبً

اادرداء ،ص.)2371

اال زاا أت جب مي رة االستمتاع ب ِهّلِلن م هللا مي اا ر به اج اد فض ه ،ا د نا
مي أمرٌ ا  ،افً ااطابرة إاى اندي اي عي ٌساري شٌاعً م د مي ف
ا ااٌ ً مي برٌطانٌا،

ٌقال اام د ؤنه ٌتن ا ااهااء :
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ادما

ياندا  ،اعي ٌمٌنً

"ال اجاد اشًء اسمه هللا

"،

ج سا أ اار اال نٌي م ا ًال
اٌقال اا ا ااٌ ً " :إي هللا مت دد " ،ف
هل مي اا

ٌر هللا ٌرز م مي ااسماء ااار

ٌ ،]154ف ت راي ا د

هللا

ٌ :ا ام إنه هللا اااا د اا د ،

ُداي [ ااصافاا :
ْلف َحت ْل ُد م َح
! َ حما اَح ُد ْلم َح ٌ َح

؟

ا ده انا ااسمااا ااارضٌي ؟

ُداي ِهّلِلبا َّ ِهّلِل
ْلف َحت ْل ُدر َح
! َ ح ٌ َح

ُداي[ اابقرة .]28 :
َحا ُد ن ُدت ْلم أَحم َحْلااتا ًال َحفؤ َح ْل َحٌا ُد ْلم ُد َّم ُدٌمِهّلِلٌ ُدت ُد ْلم ُد َّم ُدٌ ْل ِهّلِلٌٌ ُد ْلم ُد َّم إِهّلِلاَح ْلٌ ِهّلِله ُدترْل َحج َح
ان ي اآلي فً عاام ٌمت ا بااشٌاعٌة ااا مانٌة
ااا ٌاة مادة " أي ال اجاد
دستار

ا هما ض ل ،منهج

 ،اال دار اه فً اا ٌاة ،ا

ااشٌاعٌة" :ال إاه

انا هذ ه هً اامادة ااااى فً

االت اد ااسافٌتً ااذي اا ناه اأط ناه زمانا ًال طاٌ ًال

 ،منذ اانشؤة فً

1917/10/23م تى انهار فً 1992/12/ 26م ،اار ا راسٌا هذه اا قٌدة تى ااٌام،
هذه هً اامنلامة ااااى.
أما اامنلامة اا انًة فمنهجها " :أال اه اا
فها ااذي

ان ي ااذٌي ن م،

ن ل ما نشاء ُ ،دن ل ااربا ااازنا ااال م اااطغٌايُ ،دن ل

تجارة اام رم اا ،اهإالء مألاا اار
زارا أنهم أااى

اانا اامر

" ،أي أي هللا ماجاد  ،اا نه مت دد ،

ل ما ًال افجاراًال ت ا عنااي ااص ٌب ،م ٌزعماي

ااناا بإبراهٌم  ،اااقرآي ٌ ذبهم اي إبراهٌم

 ااذي آمي بربه ااقا،

أَحال اَح ُده ْلاا َح ْل ُد َحاااَح ْلم ُدر [ ااعراف،]54 :

أس م اه طاب ا فً ل شًء ،ف ق اآلٌة اا رٌمة:

اهً اامنطامة اا ٌرة اااص ٌ ة ا دها ا ٌرها فساد ا ر اض ل ،اتبقى أمة
اإلس م فً اتباعها انهج إبراهٌم

 أااى ااناا به ،ما ال ت ااى:

اا
إِهّلِليَّ أَح ْلااَحى اا َّن ِهّلِل

ِهّلِلٌي [ آل عمراي ،]68 :
ِهّلِلٌي آ َحم ُدنا ْلا َحاهللا ُد َحااِهّلِلًُّظ ْلاام ْلُدإ ِهّلِلمن َح
ِهّلِلٌي ا َّت َحب ُداهُد َحا َحهـ َحذا اا َّن ِهّلِلبًُّظ َحاااَّذ َح
ِهّلِلبإِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم اَح َّذ َح
اي م َحِهّلِلي
اي َح نِهّلِلٌ ا ًال مُّظسْل ِهّلِلما ًال َحا َحما َح َح
اي إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم َحٌهُدادِهّلِلٌا ًال َحاالَح َحنصْل َحرانِهّلِلٌا ًال َحااَح ِهّلِلي َح َح
اٌقال سب انهَ  :حما َح َح
ِهّلِلٌي [ آل عمراي  ،]67 :البد أي نااجه هإالء باا اار
ْلاا ُدم ْلش ِهّلِلر َح
ها ا ده صا ب اا
أَحال َحا ُده ْلاا َح ْل ُد َحاااَح ْلم ُدر [ ااعراف ،]54 :فمي أنتج س ة ف

إبرازاًال ا قٌدتنا ااص ٌ ة:

ااداٌل الست مااها  ،اااذي
اناي اات ا مل فً هذه اار

ااسماااا ااار

اضٌي ااإلنا اااجاي ها ا ده ااذي

 ،ما ال سب انه:

ْلاا َح ِهّلِلبٌ ُدر [اام ك .]14 :ا بل أي أ تم سما اا

أي

أَحال َحٌ ْل َح ُدم َحميْل َح َح َح َحاه َحُدا اا َّطِهّلِل ٌفُد

ة مي سٌدنا إبراهٌم أ ب أي أذ ر هذا

ااما ف ااذي ٌدل ع ى ر بة سٌدنا إبراهٌم فً أي ٌتض ي مي ب ار اإلٌماي اأي ٌتشرب
ب ل اجدانه عقٌدة ااتا ٌد ،ف ٌ ت ً بمقام اإلٌماي بل ٌجتهد فً ط ب مقام االطمبناي ،فً
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ٌضي
ٌقر

َ حاإِهّلِل ْلذ َحا َحل

ٌقٌنه اا امل بقدرة اار مي ع ى إ ٌاء ااماتى ما تصاره هذه اآلٌة ااراب ة:
ْلف ُدت ْل ًِهّلِل ْلاا َحم ْلا َحتى َحا َحل أَح َحااَح ْلم ُدت ْلإمِهّلِليْل َحا َحل َحب َحى َحااَح ِهّلِليْل اِهّلِل َحٌ ْلط َحمبِهّلِليَّ َح ْل ِهّلِلبً َحا َحل َحف ُد ْلذ
إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم َحربِّ أَح ِهّلِلرنِهّلِلً َح ٌ َح
أَحرْل َحب َح ًالة م َحِهّلِلي َّ
ك َحس ْل ًٌالا
ك ُد َّم اجْل َح ْلل َحع َحى ُد ِّل َحج َحب ٍطل ِهّلِلم ْلنهُديَّ ج ْلُدزءًالا ُد َّم ْلاد ُدعهُديَّ َحٌؤْلتِهّلِلٌ َحن َح
ااطٌ ِهّلِلْلر َحفصُدرْل هُديَّ إِهّلِلاَح ْلٌ َح
هللا َحع ِهّلِلزٌ ٌعز َح ِهّلِلٌ ٌعم[اابقرة.]260 :
َحااعْل َح ْلم أَحيَّ َّ َح
هذا ها مقام سٌدنا إبراهٌم مي ربه فؤٌي ن ي مي هللا سب انه ات ااى؟!
الجانب الثانً  :البر باألب حتى لو كان كافراً:
فً اإلس م تقدٌر اا ترام

بااغٌي األباٌي ،فقد

ري هللا برهُدما ب بادته سب انه فقال ت ااى :

ْلي إِهّلِل ْل َحسانا ًال [ اإلسراء  ،]23 :ا د ضرب سٌدنا
ضى َحر ُّظب َح
َ حا َح َح
ك أَحالَّ َحت ْل ُدب ُددا ْلا إِهّلِلالَّ إِهّلِلٌَّاهُد َحا ِهّلِلب ْلاا َحاااِهّلِل َحدٌ ِهّلِل
إبراهٌم اام ل ااع ى فً سي ت ام ه مي أبٌه ،ا
أصناما آاهة اٌ بدها

اطبه ب غة ر ٌقة مي أنه

مي داي هللا ،ا ا ي إبراهٌم  ترف به

اه اٌة ما ٌ اي اا ٌي ،ا

اي ٌت ذ

اٌة ما ٌ اي اارف  ،اأالي

اه جناح ااذل مي اار مة أراع ما ت اي ااذاة مي ابي

ا اِهّلِل َحم َحت ْل ُدب ُدد َحما َحال َحٌسْل َحم ُدي َحا َحال
ابٌه ،ما جاء فً سارة مرٌم
ااه ت ااى :إِهّلِل ْلذ َحا َحل ِهّلِلاَح ِهّلِلبٌ ِهّلِله َحٌا أَح َحب ِهّلِل
ك
ك َحشٌْلبا ًال * َحٌا أَح َحب ِهّلِل
ك َحفا َّت ِهّلِلب ْل نِهّلِلً أَحهْل ِهّلِلد َح
ا إِهّلِل ِّنً َح ْلد َحجاءنِهّلِلً م َحِهّلِلي ْلاا ِهّلِل ْل ِهّلِلم َحما اَح ْلم َحٌؤْل ِهّلِلت َح
ُدٌبْلصِهّلِل ُدر َحا َحال ٌ ْلُدغنِهّلِلً َحعن َح
ا إِهّلِل ِّنً
اي اِهّلِل رَّ ْل َحم ِهّلِلي َحعصِهّلِل ٌا ًال * َحٌا أَح َحب ِهّلِل
صِهّلِل َحراطا ًال َحس ِهّلِلاٌا ًال * َحٌا أَح َحب ِهّلِل
اي َح َح
اي إِهّلِليَّ اا َّش ْلٌ َحط َح
ا َحال َحت ْل ُدب ِهّلِلد اا َّش ْلٌ َحط َح
اي َحااِهّلِلٌا ًال[مرٌم . ]45 - 42 :
ك َحع َحذابٌع م َحِّي اارَّ ْل َحمي َحف َحت ُد َح
أَح َح افُد أَحي َحٌ َحم َّس َح
اي اِهّلِل َّش ْلٌ َحط ِهّلِل
امي هذا اادب اارا ً اي

رد اا ل مي ااب عنٌ ا ًال  ،ا اي رد سٌدنا إبراهٌم

َ حا َحل أَح َحرا ِهّلِل بٌع أَح َح
نا َحعيْل آاِهّلِل َحهتِهّلِلً َحٌا
ال سب انه ات ااى:
ك َحربًِّ إِهّلِل َّن ُده
ك َحسؤَحسْل َحت ْلغ ِهّلِل ُدر اَح َح
َحااهْل جُدرْل نِهّلِلً َحم ِهّلِلٌا ًال * َحا َحل َحس َح ٌعم َحع َح ْلٌ َح
اي ِهّلِلب ُدد َحعاء
اي َّ ِهّلِل
هللا َحاأَح ْلدعُدا َحربًِّ َحع َحسى أَح َّال أَح ُد َح
َحت ْلدع َح
ُداي مِهّلِلي ُدد ِهّلِل
ااقد افا هللا

 اطٌ ا ،ما

ك
إِهّلِلبْلراهِهّلِلٌ ُدم اَحبِهّلِلي اَّ ْلم َحتن َحت ِهّلِله َحاَحرْل ُدج َحم َّن َح
اي ِهّلِلبً َح ِهّلِلٌا ًال * َحاأَحعْل َحت ِهّلِلزا ُد ُد ْلم َحا َحما
َح َح
َحربًِّ َحشقِهّلِلٌا ًال [ مرٌم ،]48 - 46 :

ٌ ه إبراهٌم ع ى هذا ااصبر ااجمٌل ااادب ااجزٌل بؤي رز ه بإسماعٌل

اإس ا ع ٌهما ااس م ،اج هما

عاضا ًال  -فً تمام اابر به -

عما ام ٌجده فً أبٌه

َ  :حف َحمَّا

اب َحا ُد ًال َحج َح ْل َحنا َحن ِهّلِلبٌا ًال * َحا َحا َحه ْلب َحنا اَحهُدم
اي َّ ِهّلِل
هللا َحا َحه ْلب َحنا اَح ُده إِهّلِلسْل َح ا َح َحا َحٌ ْل قُد َح
اعْل َحت َحزاَح ُده ْلم َحا َحما َحٌ ْل ُدب ُدد َح
اي مِهّلِلي ُدد ِهّلِل
اي صِهّلِل ْلد ٍط َحع ِهّلِلٌا ًال [ مرٌم .]50 - 49 :
مِّي رَّ ْل َحم ِهّلِلت َحنا َحا َحج َح ْل َحنا اَح ُده ْلم ِهّلِلا َحس َح
اهذا ٌإ د أي بر ااااادٌي مي ااعمال ااتً ُدٌ جل اابها فً اادنٌا بل اآل رة
ٌعع مي أاالده  ،امي بر ااادٌه برَّ هُد أاالده  ،هذا أمر مُدشاهد ا ي األسف ااشدٌد هناك
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؛ فمي َحع

ب

اآلباء ات ه ااسباب أا اعلمها

ضٌقً اا قال ااذٌي ٌااجهاي

بؤس اب ال ٌ ٌ ،

اٌ طاي بٌي اادعاة أا اااالء ااابراء ااابر بؤص اب اا قا .
اع ى سبٌل اام ال

ذهبا ا طب ااجم ة فً إ دى اااالٌاا اامرٌ ٌة ال

ااابراء بٌي ااــتؤصٌل ااشرعً اااتطبٌ ع ى اامجتمي اامرٌ ً
" اقد ت ما فً هذا اامسجد

أس م منذ شهار ا ال :

جاءنً شاب أمرٌ ً
" ،ف

ٌر ااذي ذ رته فً ُد طبتك،

اإل اة هنا ب د أي أس ما أي مي اابراء أي أتبرأ مي أبً اأمً ف أعام هما أبداًال
أبرَّ إ اتً بهم بل اإلس م
ااصد اء اأنا أرف
مرة ب
فً

"اااالء

 ،فترك ُد
اهم اها ٌب اي ا ُدٌ ِهّلِل اي

 ،ا د نا

فً االتصاالا

اب  :أنا د أس ما ف ع ة اً ب م

اٌرس اي

" ،ا " :اقد أ طؤا مرتٌي

اإلس م اا لٌم ااسمح ااذي ٌإدي اا قا إاى أه ها ااا اناا اراًال ،م
ااااادٌي فاستغ ر هللا م عُدد اباٌك بهدٌة ا ل اهما :إي

ُد
ذهبا
اامت َحل ااخ ا أ ذ هدٌة اذهب إاٌهم م تذراًال ،م

ع َّمنً

أ طؤا

يي نا أفهم اإلس م طؤ ".

إاى اااالٌة ن سها

فً برنامج آ ر ،

ُد
رددا ابيه ا إاٌها
ه  ،ااتً جاءا تش رنً أي

فاجدا هذا ااشاب ٌنتلرنً فً اامطار مي أم
ب د أي ع َّقها اهجرها ،اأضافا" :ا

ااجمل أي ك رددتنً إاى اإلس م ب د أي سبب ُدته ،

ا نا

أسب اإلس م ااذي رمنً مي ابنً

 ،ااآلي أنا مس مة ب د أي فهما قٌقة اإلس م

ااٌا

اااهام ااتً ُدتدرا مي

ٌر أداة " ،هذا ها اإلس م  ،فال هذا ااشاب اامرٌ ً :

"اا مد

أس ما أمً اأبً فً طرٌقه إاى اإلس م" .
اأ ال ب

ن ي ن تاج أي ندعا آباءنا؛

اا ر ايإدي اا

امي اادعاة أي يفتح م هم

ل اابااب ،فيتبرأ مي

ااذي ع ًنا اهم فً سي ااص بة اطٌب اا مة.

ااادعاة اا م ٌة ٌر مي اادعاة ااقااٌة

 ،فاج اا بر اآلباء ف

ًال

ٌقربهم إاى هللا مهما اي

ب دهم عنه.
أما اآلباء ااصاا اي فهم أ

بتمام اابر ،اعلٌم اا ب ،اافرة اااد ،ا سي اارعاٌة،

اجمٌل اا ناٌة ،فهذا ٌمسح ع ى ابهم ،اٌبهج ن اسهم ،اٌشرح صدارهم ،اٌستمطر
دعااتهم ابنابهم اأ ادهم؛ فٌمت ا اامجتمي بهذا اابر اذاك اا ضل ،فٌشٌي اا ٌر فً
اامجتمي ه.
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الجانب الثالث  :حسن العشرة مع زوجتٌه.
 نماذج ٌقتدى فً اا

فً ٌاة سٌدنا إبراهٌم

ة

مي زاجتٌه فً مة اا دل بٌنهما

امراعاة أع ى درجاا اا مة فً اات امل مي ااماا ف ااتً ت دث بٌنهم ،اع ج ربانً
فً استٌ اب أٌة أزمة تطرأ ع ى ٌاتهم ،ا م ن ي أ اج ا تداء بسٌدنا إبراهٌم فً هذا
ااجانب اسد فجااا بٌي اامتدٌنٌي أزاجا ًال ازاجاا
عي َحعا ِهّلِلب َحش َحة رضً هللا عنها
اه ً »

َ ،حااَح ْل
هللا َ « :ح ْلٌ ُدر ُد ْلم
ا  :ا َحل رسُدا ُدل ِهّلِل

(سني ااترمذي ،تاب اان اح ،باب فضل أزااج اانبً

أي هذا م ٌار

صاد

مرضك اص تك ،فً

ر م ع مهم بما راى ااترمذي بسنده

اي

َح ْلٌ ُدر ُد ْلم اَحهْل ِهّلِلهِهّلِلَ ،حاأَح َحنا َح ْلٌ ُدر ُد ْلم

،299 ،10 ،ا ال:

سي رٌب ص ٌح

) ،ااا

اي اازاجة هً ااا ٌدة ااتً تراك فً فقرك ا ناك ،فً
اتك

ت بك ارا تك  ،فً اٌ ك انهارك ،فً س رك اإ امتك ،فً

اجااتك ،اااطبي ٌغ ب ااتطبي .
اقد اي سٌدنا إبراهٌم

 أبرَّ ااناا بزاجته ااااى فؤ بته با ًال بٌراًال

اام ك ااذي أراد أي ٌغتصبها ،فت اهما م ا ٌف ٌ اي اا

 ،ااما جاءا م نة

ص ب سي ااتا ل ع ى هللا
اا َّ ُده َّم إِهّلِليْل
" فؤ شً

ت ااى ااادعاء اه ،ف ما أ ذها اام ك عناة ،تاضؤا اص َّا ا ااا هذا اادعاء" :
ص ْلن ُد
ا آ َحم ْلن ُد
ُد ْلن ُد
ا َحفرْل ِهّلِلجً إِهّلِلال َحع َحى َحز ْلا ِهّلِلجً َحف ُدت َحس ِّ ْلط َحع َحًَّ ْلاا َح اف َحِهّلِلر
ك َحاأَح ْل َح
ك َحا ِهّلِلب َحرسُدااِهّلِل َح
ا ِهّلِلب َح
ع ى اام ك مرارا تى أط قها مي ااجارٌة هاجر ،فاهبا سارة جارٌتها هاجر اسٌدنا
إبراهٌم اٌتزاجها ات ق اه أمنٌته فً أي ٌ اي اه ااد -

ا ٌل مي اانساء بل نادر مي ت ل

ذاك  -ف ما م ا هاجر ا شً سٌدنا إبراهٌم مي زاجته هاجر مي ٌرة سارة ،ابسا
اا ِهّلِلم ْلن َحط َح اتااري اا مل مراعاة ا ض ها امشاعرها،
إسماعٌل  ،ام ٌنا إبراهٌم

اما اشتدا ٌرة سارة ب د االدة
ف

 فضل زاجته ااااى ،اااتما اها اا ذر،

اأ ذ هاجر -

بؤمر مي هللا  -إاى بٌا هللا اا رام  ،اتر ها ٌث ال زرع اال ضرع ،اسؤاته ٌ« :ا إ براهٌم،
أٌي تذهب اتتر نا بهذا اااادي ،ااذي اٌا فٌه إنا اال شًء؟ فقااا اه ذاك مرارا ،اج ل
ال ٌت ا إاٌها ،فقااا اه :آ ااذي أمرك بهذا؟ ال :ن م ،ااا :إذي ال ٌضٌ نا

»

(رااه

ااب اري فً ااجامي ااص ٌح مي رااٌة عبد هللا ابي عباا ،ص .)3364

ٌنا
اقد ابت ً سٌدنا إبراهٌم بتؤ ر اإلنجاب ف اي ن ِهّلِلم ااصابر مي زاجتٌه ،ام ت دث أزمة اام َح
أٌة زاجة اام ٌهمل مشاعرها ،بل اي فً مة ااافاء ،افً اٌة اا نا ع ى زاجتٌه تى رز
بإسماعٌل ،اابت ً بؤي ٌب ده عنه مي شا ه ااشدٌد أي ٌ اي مي ااده اا بٌب ،فؤطاع أمر ربه االنا
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زاجته امر هللا ،اابُدت ً بذب ه فؤ دم ع ى تن ٌذ أمر ربه ااال من ة هللا ،اأ مل هللا اه اان مة ف م ا
زاجته ااااى سارة جزاء صبره ا سي طاعته اافابه ااستمراره فً تب غ دعاته ر م ما ال اه مي
ض ِهّلِل َح ْل
ا َحف َحب َّشرْل َحنا َحها ِهّلِلبإِهّلِلسْل َح ا َح َحامِهّلِليْل
امه ،اٌصار ذاك ااقرآي اا رٌم فً ااه ت ااىَ ( :حاام َحْلرأَح ُدت ُده َحا ِهّلِلب َحم ٌعة َحف َح
اب * َحااَح ْل
ا َحٌا َحا ْلٌ َح َحتى أَحأَحاِهّلِل ُدد َحاأَح َحنا َحعجُدا ٌعز َحا َحه َحذا َحب ْل ِهّلِلً َحش ْلٌ ًال ا إِهّلِليَّ َحه َحذا اَح َحشًْل ٌعء َحع ِهّلِلجٌبٌع * َحااُداا
َحا َحرا ِهّلِلء إِهّلِلسْل َح ا َح َحٌ ْل قُد َح
هللا َحر ْل َحم ُد
ا إِهّلِل َّن ُده َح مِهّلِلٌ ٌعد َحم ِهّلِلجٌ ٌعد ) (هاد .)73-71 :ف اي
هللا َحا َحب َحر َح ا ُدت ُده َحع َح ْلٌ ُد ْلم أَحهْل َحل ْلاا َحب ْلٌ ِهّلِل
ا َّ ِهّلِل
ٌي مِهّلِليْل أَحم ِهّلِلْلر َّ ِهّلِل
أَح َحت ْل َحج ِهّلِلب َح
نماذجا ًال ٌقتدى عند اا قم ااإلنجاب اٌ اي داة ا ل اازااج سااء رز اا اااالد أم ام ٌرز اا.

ب

إنها ااتربٌة اإلبراهٌمٌة  ،ااتربٌة اانباٌة

مي اابٌا

ااتً ج ا

ُد
دما إ صا ًالء
ااق بً ااات اهم اا ق ً اااتنا م ااجسدي  ،ا د
عى

ث آالف أسرة مس مة

مش ا اا ٌة ا ال عم ٌة

ابٌاناا مي استباناا ازعا

 ،ا تبا تابا عي اا ٌاة اازاجٌة فً اااا ي اام اصر

-

 ، -ا انا أهم اانتابج أي أال ما ٌ قتد مي اابٌاا ها اا ب

بٌي اازاجٌي ،ف انمأل بٌاتنا با ًال أساة بسٌدنا إبراهٌم
بك مهما أهدٌا اها مي ااهداٌا اا مٌنة
مي أطاٌب ااط ام اااشراب،

بستانا عامراًال مي اا ب

 ،ااازاج ٌ تاج إاى ب زاجته،

ااق ب ها مناط اا ب

ااجانب ااجسدي س ااًال ب د ذاك  ،ااا

 ،فإي اازاجة ااساٌة ت تاج إاى
مهما دما اه

 ،م اا قل اها مناط اات اهم،

أي أال مي ٌجنً مار

فًأتً

هذا ااتاازي املء اا راغ

بٌي اازاجٌي فً اا ب ااات اهم اااتنا م هما اازاجاي أاال فٌس داي اٌؤنساي اٌصبغا ذاك
ع ى أاالدهم اأسرهم امجتم هم ،ان ي أ اج ما ن اي ب

إاى ملء هذا اا راغ ٌث إي

اابدٌل اامطراح فساد افسا اآالم ات ك اعُدهر اجرم اضٌ اعذاب فً اادنٌا ااآل رة
م ا.
الجانب الرابع  :حسن تربٌته أوالده:
اقد اي ااض ا فً عقل ااجداي سٌدنا

إبراهٌم  أاااٌاا امنهجٌة تربٌة اااالد ما دعا

ربه اب   :رَّ َّب َحنا إِهّلِل ِّنً أَحسْل َح ُد
ك ْلاا ُدم َح رَّ ِهّلِلم َحر َّب َحنا اِهّلِل ُدٌقِهّلِلٌمُدا ْلا
نا مِهّلِلي ُدذرِّ ٌَّتِهّلِلً ِهّلِلب َحاا ٍطد َح ٌ ِهّلِلْلر ذِهّلِلي َحزرْل ٍطع عِهّلِل ن َحد َحب ْلٌ ِهّلِلت َح
ُداي [إبراهٌم
اا َّ
اا َحته ِهّلِلْلاي إِهّلِلاَحٌ ِهّلِلْله ْلم َحاارْل ُدز ْل هُدم م َحِّي اا َّ َحم َحرا ِهّلِل
ا اَح َح َّ ُده ْلم َحٌ ْلش ُد ر َح
ص َح َحة َحفاجْل َح ْلل أَح ْلف ِهّلِلب َحد ًالة م َحِّي اا َّن ِهّلِل
 ،]37 :افً هذا اادعاء تبدا أاااٌاا ااتربٌة ما ٌ ً:
أ .ااتربٌة اإلٌمانٌة مي
ب .ااتربٌة االجتماعٌة مي

ل االرتباط بااص ة ااامسجد.
ل االرتباط بذاي اافبدة ااساٌة اااق اب اا ٌة.
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ا .ااتربٌة اامادٌة مي
ش را

ل اا مراا ااافٌرة مي ربط ااجانب اامادي بااجانب اإلٌمانً

ع ى ن مه.

ا د طب سٌدنا إبراهٌم  ذاك عم ٌا فً جاانب عدٌدة منها ما ٌ ً:
 .1ام ٌ ي ٌذهب ا مسجد ا ده

أا ٌن رد باادعاء داي ابنه بل اي فً ص بة م ه فً

ا َحاإِهّلِلسْل مَحاعِهّلِل ٌ ُدل َحر َّب َحنا َحت َحق َّب ْلل
ل ٌر ،ما ال سب انهَ  :حاإِهّلِل ْلذ َحٌرْل َحف ُدي إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم ْلاا َحق َحااعِهّلِل َحد م َحِهّلِلي ْلاا َحب ْلٌ ِهّلِل
ك أَح َح
ك
ك َحامِهّلِلي ُدذرِّ ٌَّ ِهّلِلت َحنا أُدم ًالَّة مُّظسْل ِهّلِل َحم ًالة اَّ َح
ْلي اَح َح
ِهّلِلم َّنا إِهّلِل َّن َح
نا اا َّسمِهّلِلٌ ُدي ْلاا َح ِهّلِلٌ ُدم * َحر َّب َحنا َحااجْل َح ْل َحنا مُدسْل ِهّلِل َحمٌ ِهّلِل
ك أَح َح
نا اا َّت َّاابُد اارَّ ِهّلِلٌ ُدم [ اابقرة .]128 -127 :
َحاأَح ِهّلِلر َحنا َحم َحناسِهّلِل َح َحنا َحا ُدتبْل َحع َح ْلٌ َحنا إِهّلِل َّن َح
 .2اتباع منهجٌة اا اار مي ااده تى اا اي اامر مقطاعا به مي هللا ت ااى ،اذاك
اٌقن ه اٌستص به ن ا ف ل اا ٌر ،ااقد لهرا آ ار هذه اامنهجٌة ااااض ة فً
ااتربٌة عقدٌا ،اهذا اادأب فً ااتطبٌ عم ٌا ،فً صارة ناضرة عندما أُدمر بذبح
ااده فً منامه ،ف م ٌذهب فً تن ٌذ أمر ربه فً ابنه عند نامه ،بل أ بل ع ى ابنه
إسماعٌل مي اجهه ،ف ااره اار اارجال اافذاذ مي اابناء اا رام ،فقال:
ك َحفا ْلن ُد
لرْل َحما َحذا َحت َحرى
إِهّلِل ِّنً أَح َحرى فِهّلِلً ْلاا َحم َحن ِهّلِلام أَح ِّنً أَح ْلذ َحب ُد َح

َ حٌا ُدب َحنًَّ

[ااصافاا  ،]102 :اااسإال هل

ب د أمر هللا األب ٌصح أي ٌ اي ا بي رأي فً أمر هللا ،اااجااب أي هذا إرساء
امنهجٌة إ ناع اابناء باا اار ،ال باااامر ااصارمة ااتً ُدت قى ع ى اابناء
ااصاا ي ،فٌت ذاي ماا ف ال ترضً هللا اال اآلباء .أما هذه ااصارة اام ااٌة فقد
جاءا فً هذا اارد اارا ً مي ااده إسماعٌل

ا ا ْلف َح ْلل َحما ُدت ْلإ َحم ُدر َحس َحت ِهّلِلج ُددنِهّلِلً إِهّلِليْل
َ  :حٌا أَح َحب ِهّلِل

َحشا َحء َّ
ٌي [ااصافاا  ،]102 :امما ٌإ د أي اا اار بٌي سٌدنا إبراهٌم
َّاب ِهّلِلر َح
هللا ُد م َحِهّلِلي ااص ِهّلِل
اااده إسماعٌل اي لاهرة مت ررة ااٌسا ااة اا دة ،امنهجٌة دابمة ااٌسا
اا ة فرٌدة ،أي سٌدنا إبراهٌم ف ل ااشًء ن سه عندما أمره هللا برفي ااقااعد مي
اابٌا ،فجاء اااده إسماعٌل ما سب فً اا دٌث ااص ٌح ااذي رااه ااب اري
اااذي ذ رناه سابقا،

ٌث جاء متادداًال اااده ا ال" :

ٌا إسماعٌل إي هللا أمرنً

ربك ،ال :ات ٌننً ،ال

 :اأعٌنك ،ال :فإي هللا أمرنً

بؤمر ،ال :فاصني ما أمرك

أي أبنً ها هنا بٌتا " ،فما اي مي االبي إال أي نه
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ب ل ب مساع ًالدا أباه ،مشار ا

إٌاه فً هذا اا مل ااتارٌ ً ااذي

َّده هللا فً اا اامٌي،

ف ا أ سي اآلباء اا اار مي

اابناء ااجداا ٌراًال ٌراًال مي أبنابهم أ ر مما ٌتا اي.
 .3أي سٌدنا إبراهٌم استمر ع ى منهج ااتاصٌة ااالده جمٌ ا ً تبقى نصاب ه
م ماال بها فً ٌاته اب د افاته:
أ .أما اااصٌة فً ٌاته فتبدا مي صة زٌارته ات قده ااده إسماعٌل ب د زااجه
ااال اام ٌجده اسمي مي امرأته ش اٌة شدٌدة اضٌقا باا ٌاة ،اعدم ذ ر أٌة
إٌجابٌاا ا ٌاتها مي زاجها ،فؤدرك ااب أي هذه اازاجة ال تص ح البنه ااذي
تربى ع ى اام ارم فترك اصٌته البنه أي ٌغٌر عتبة داره ،فط قها إسماعٌل ع ى
اا ار ،ااما زاره مرة أ رى ب د زااجه اا انً ااجد مي
ا مداًال

امرأته ناعة ارضا

ع ى ِهّلِلن مه ا نا ًالء ع ى زاجها ،ترك اصٌة البنه أي ٌ با عتبة بابه،

ف ل سٌدنا إسماعٌل ،اااشاهد هنا أنه ترك اصٌته فً اا ااتٌي ااس بٌة
ااإلٌجابٌة ،بااتط ٌ فً ااااى ااات بٌا فً اا انٌة ،مما ٌدل ع ى أنها منهجٌة
ابتة فً اامر باام راف ااانهً عي اامن ر ،مي

ل اااصٌة ،امي ااجدٌر

بااذ ر إنه إي اي ذاك قا ًال مشراعا ًال اآلباء أي ٌتد اا فً ٌاة اابناء ب د
زااجهم ،فذاك مشراط بؤي ٌ اي اف ضاابط ص ٌ ة ام اٌٌر شرعٌة س ٌمة
ااٌسا مسؤاة مزاجٌة أا اتباعا اهاى اعرف اطا ،ااإلصرار ع ى ااتد ل
فً اانقٌر اااقطمٌر اااق ٌل ااا ٌر فً ٌاة اابناء.
ب .أما اااصٌة ااتً تر ها ااالده اأ اده ب د افاته فتبدا مي ال هللا ت ااى :

ٌي َحف َحتمُدا ُدتيَّ إِهّلِلال
هللا اصْل َحط َحى اَح ُد ُدم اا ِّد َح
َ حا َحاصَّى ِهّلِلب َحها إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم َحبنِهّلِلٌ ِهّلِله َحا َحٌ ْل قُدابُد َحٌا َحبنِهّلِلًَّ إِهّلِليَّ َّ َح
ُداي [اابقرة  ،]132 :اٌبدا مي اآلٌة أي هذا اامنهج فً اااصٌة بإفراد هللا
َحاأَح ْلن ُدت ْلم مُدسْل ِهّلِلم َح
منهجا ًال ااالده مي

باا بادٌة اااتزام اإلس م فً ل ااجاانب اا ٌاتٌة صارا أٌضا

ب ده ٌث اصى إس ا ٌ قاب ،ااصى ٌ قاب أبناءه أجم ٌي أال ٌماتاا إال ع ى
اإلس م ،ا اي مي آ ر اأجمل دعاء سٌدنا ٌاسف
ِهّلِلٌي ٌ[اسف  ،]101 :فت
ِهّلِلبااصَّااِهّلِل َح
منهجٌته فً أ اده ،ا لها اانبً

ٌر سٌدنا إبراهٌم

َ  :حت َحا َّفنِهّلِلً مُدسْل ِهّلِلمًالا َحاأَح ْلا ِهّلِل ْلقنِهّلِلً
 فً بنٌه

 منهجٌة عي جده إبراهٌم
28

 ،اتتاب ا

 ،امي ذاك ما

رااه ااترمذي بسنده عي اا ربا

 ال :اعلنا رسال هللا ٌ اما ب د

بي سارٌة

ص ة ااغداة ماعلة ب ٌغة ذرفا منها اا ٌاي ااج ا منها ااق اب
فماذا ت هد إاٌنا ٌا رسال هللا

هذه ماعلة مادع

اااسمي اااطاعة اإي عب ٌعد بشً

 ،فقال رجل  :إي

؟ ،ال « :أاصٌ م بتقاى هللا ،

ٌر ا ت فا
(أي ااً ع ٌ م) فإنه مي ٌ ش من م َح

ٌرا ،اإٌا م ام د اا اامار ،فإنها ض اة فمي أدرك ذاك من م ف ٌه بسنتً
اسنة اا
سي ص

اء ااراشدٌي اامهدٌٌي عضاا ع ٌها باانااجد
ٌح) ،اما أب غها مي ماعلة فً ااافا

»

(سني ااترمذي  ،ر م ،2676 :ا ال:

اااشقا  ،افً اا سر اااٌسر.

 فً أاالده فؤ سي ااغرا ،ااست مر اا ٌر فٌهم فؤ سي

اقد را سٌدنا إبراهٌم

االست مار ،اأدر ته اا ناٌة ااربانٌة ف

صد اا مرة ؤ سي ما ٌ اي اا صاد ،اأن ي

ما ت اي اا مار ،فاجد هذه ااطاعة اا ام ة مي ااده تى اا أمره بذب ه أا تط ٌ
زاجة ات بٌا أ رى ،اطاعته فً ت مل رفي ااقااعد مي اابٌا فً ااجااء اا ارة
ااشدٌدة ،اه ذا صار ااقداة ا ل أب إاى ٌام اادٌي ،اه ذا
أاالدنا اإلٌماي

با

أاالًال ،م اا

ٌجب أي نزرع فً
ااسامٌة انٌاًال ،اااس ً ات قٌ

اا االجتماعٌة

ااافرة اامادٌة أ ٌرا ،انطب ذاك عم ٌا ًال باا اار ااامشار ة اااتاصٌة انجنً مارا
رٌبة مي ت م اا مار ،انتشبه بهذه اانماذج اارا ٌة ما ال ااشاعر:
إن التشبه بالرجال فالح

وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم

فً ااتجارة اااتربح،

فإذا نزانا مي هذا اانماذج ااسنى إاى اا نا فسنجد انشغال اآلباء

اتال ا اام اتضاعف ااد ل اامادي ،انساا أاالدهم تز ٌة اتربٌة اتنقٌة ً ٌ اناا
نماذج صاا ة امجتم هم ،ح تى إي ااداًال سؤل أمه :

"اماذا ال أرى أبً؟ ! ااا  :أباك ٌ مل

اٌ صل ع ى اامال اٌافر ا م ااسٌارة ااابٌا ااا هرباء ااا ااتٌر امصارٌف اات ٌم  .ال:
م ٌ صِّل أبً فً ااساعة ؟ ااا :
فاجدها  10داالراا م ذهب اا تر

 20داالراًال  .فاد ر ااااد ما م ه مي داالراا اع َّدها
 10داالراا أ رى  ،ااض ها

فً م لر اف

ا ال ابٌه  :أبً ،أرٌدك أبا ًال امدة ساعة" ،اهذه صة اا ٌة ااٌسا ٌااٌة! .
ٌرٌد أاالدنا آباء مربٌي ال ممااٌي  ،اأمهاا مربٌاا ال
أاالد م  ،ااست مراا أ سي ااا اا مي أبناب م ،عسى أي
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ادماا ٌ ،ا إ ااننا أ سناا تربٌة
تجناا مارا تقترب مما جنى

أبانا سٌدنا إبراهٌم  ،اإال فن ي نٌتم أط اانا فً اادنٌا ان قٌهم فً ر جهنم فً اآل رة،
أما ااٌتم ف قال ااشاعر:
لٌس الٌتٌم من انتهى أبواه *** من ه ّم الحٌاة وخلّ اه لٌالً
إن الٌتٌم هو ال ي تلقى له *** أ ّما تخلّت أو أبا ً مششوالً
الجانب الخامس  :إكرام ونصح قومه ومجتمعه:
بدأ باا طاء ااا رم اااس اء مي اادعاة ااابٌايٌ ،ث اي مضٌافا رٌما
ْلف
مااك اا دٌث  -ما سب بٌانه ( : -
َّف اا َّ
ضٌ َح
ضٌ َح
اا َح
َح َح
اي إب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم أَح َّا َحل اا َّن ِهّلِل
مي إ رامه ا ضٌاف عندما جاءته اام ب ة فً ش ل بشر،

 ،بل أارد اإلمام
) ،اهذا نماذج

فقد م أراع صار اإل رام

ا ضٌف ،ما ٌ ً-:
َ حس َحما ًال [ هاد  ،]69 :أي اآلي ،انه ا جم ة

َّ دم ت ٌة أ سي مي ت ٌتهمٌ ،ث اااا:

ف ٌة ارتبط بزمي م دد  ،فقال  :س ٌعم  أي فً ل ا ا ا ٌي ،م ل اا ر بٌي م مد
أعطى ،ام مد م طاء ،ف انا أب غ اأراع.
 د ل فً هداء داي ضاضاء د تزعج ااضٌفَ  :حف َحر َح
اغ إِهّلِلاَحى أَحهْل ِهّلِل ِهّلِله[ ااذارٌاا .]26 :
ِهّلِلٌي[ ااذارٌاا  ]26 :ااٌا دجاجة هزٌ ة.
 دم أ سي ما ٌم ك :فجاء ِهّلِلعِهّلِل
ب جْل ٍطل َحسم ٍط
َ  حف َحقرَّ َحب ُده إِهّلِلاَحٌ ِهّلِلْله ْلم ،اام ٌقرِّبهم إاى اا ل اها أب غ فً اإل رام .
اي [ ااذارٌاا  .]27 :فقدم
 :أَح َحال َحتؤْل ُد ُد َح

 ام ٌؤمرهم بؤي ٌؤ اا بل رجاهم رجا ًالء راب ًال ا
أر ى درجة مي اإل رام ،اااتقدٌر ااال ترام.
ٌا إ اانً اٌا أ ااتً

اج اا بٌات م ب ة

ما اي أبانا سٌدنا إبراهٌم

ال ات اي عزابم ااالبم فقط ،بل مٌدا ًالنا ا ب ااإلٌ ار
باا طاء م إذا اجدنا مي ااناا شٌ ًالبا

 ،افت اها ا ناا

ااات ااي ع ى اابر اااتقاى.

مي االن راف عي شرع هللا

نت ذ ما ا عم ٌا ما

ف ل سٌدنا إبراهٌم  اما اجد امه ٌ بداي ااصنام فبدأ بهذا اا اار اارابي ما تصاره
آٌاا سارة اان ام َ  :حف َحمَّا َحجيَّ َحع َح ْلٌ ِهّلِله اا َّ ْلٌ ُدل َحرأَحى َح ْلا َح بًالا َحا َحل َحه َحذا َحربًِّ َحف َحمَّا أَح َحف َحل َحا َحل ال أ ُد ِهّلِلبُّظ
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نبدأ

َح
از ًال ا َحا َحل َحه َحذا َحربًِّ َحف َحمَّا أَح َحف َحل َحا َحل اَحبِهّلِليْل اَح ْلم َحٌ ْله ِهّلِلدنِهّلِلً َحربًِّ اَح ُد ا َحنيَّ م َحِهّلِلي
اآل ِهّلِلف َح
ِهّلِلٌي * َحف َحمَّا َحرأى ْلاا َحق َحم َحر َحب ِهّلِل
از َح ًالة َحا َحل َحه َحذا َحربًِّ َحه َحذا أَح ْل َحب ُدر َحف َحمَّا أَح َحف َح ْل
ا َحا َحل َحٌا َح ْلا ِهّلِلم إِهّلِل ِّنً
ٌي * َحف َحمَّا َحرأَحى اا َّشم َح
ْلاا َحق ْلا ِهّلِلم ااضَّااِّ َح
ْلا َحب ِهّلِل
اي * إِهّلِل ِّنً َحاجَّ ه ُد
ا َحاااَحرْل َح َح نِهّلِلٌ ًالا َحا َحما أَح َحنا
ْلا َحاجْل ِهّلِله َحً اِهّلِل َّذِهّلِلي َحف َحط َحر اا َّس َحم َحااا ِهّلِل
َحب ِهّلِلري ٌعء ِهّلِلممَّا ُدت ْلش ِهّلِلر ُد َح
اي ِهّلِلب ِهّلِله
ِهّلِلٌي * َحا َح اجَّ ُده َح ْلا ُدم ُده َحا َحل أَح ُدت َح اجُّظ ا ِّنً فِهّلِلً َّ ِهّلِل
هللا َحا َح ْلد َحه َحدانِهّلِلً َحاال أَح َح افُد َحما ُدت ْلش ِهّلِلر ُد َح
م َحِهّلِلي ْلاا ُدم ْلش ِهّلِلر َح
ْلف أَح َح افُد َحما أَح ْلش َحر ْل ُدت ْلم
ُداي
* َحا َح ٌ َح
إِهّلِلال أَحيْل َحٌ َحشا َحء َحربًِّ َحش ْلٌ ًالبا َحاسِهّلِل َحي َحربًِّ ُد َّل َحشًْل ٍطء عِهّلِل ْلمًالا أَح َحف َحت َحت َحذ َّ ر َح
َح
اي أَح َّن ُد ْلم أَح ْلش َحر ْل ُدت ْلم ِهّلِلبا َّ ِهّلِل َحما اَح ْلم ُدٌ َحن ِّ
ْلي إِهّلِليْل
َحاال َحت َح افُد َح
ْلي أَح َح ُّظ ِهّلِلباام ِهّلِل
ـز ْلل ِهّلِلب ِهّلِله َحع َح ْلٌ ُد ْلم ُدس ْل َحطا ًالنا َحفؤَحيُّظ ْلاا َح ِهّلِلرٌ َحقٌ ِهّلِل
ِهّلِلٌي آ َحم ُدناا َحااَح ْلم َحٌ ْل ِهّلِلبسُداا إِهّلِلٌ َحما َحن ُده ْلم ِهّلِلب ُد
ك
اي
* َحا ِهّلِلت ْل َح
ك اَح ُده ُدم ااَحمْليُد َحا ُده ْلم ُدم ْله َحت ُدد َح
ل ْل ٍطم أُدااَح ِهّلِلب َح
ُداي * ااَّذ َح
ُد ْلن ُدت ْلم َحت ْل َحم َح
ُدجَّ ُدت َحنا آ َحت ْلٌ َحنا َحها إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم َحع َحى َح ْلا ِهّلِلم ِهّلِله َحنرْل َحف ُدي د َحَحر َحجا ٍط
ك َح ِهّلِلٌ ٌعم َحع ِهّلِلٌ ٌعم
ا َحميْل َحن َحشا ُدء إِهّلِليَّ َحر َّب َح
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ه ذا اي سٌدنا إبراهٌم

 بارعا ًال مي امه فً است داث اسٌ ة عم ٌة اتم ٌ ٌة فنٌة ٌث

ٌصطني اعتقاده أي اا ا ب أا ااقمر أا ااشما آاهة اا نها ال تص ح اغٌابها اتق ُّظبها ،م
ٌد ل فً اار ا ِهّلِلجاج مي امه ،اٌت دث عي ربه أ سي ما ٌ اي ،دٌث اامإمي
اام ب اربه ،اٌلهر عدم افه مما ٌشر اي به ،اٌبٌي اهم أي اإلٌماي با سٌج ب اهم
اامي اااماي ،اااس ادة ااالطمبناي ،اها ما ٌب ث عنه ل إنسايٌ .ر أنه ام ٌ تف
باا اار عندما استمراا فً عبادتهم األصنام ،ف اي هذا ااما ف اا م ً مي ما فٌه مي
م اطر ع ٌه ا نه أراد أي ٌإدي ااجبه فً نصح امه ف اي هذا اا اار اذاك ااما ي
إ ْلذ َحا َحل ِهّلِلاَح ِهّلِلبٌ ِهّلِله َحا َح ْلا ِهّلِلم ِهّلِله َحما َحه ِهّلِلذ ِهّلِله
اا م ً ااذي تصاره آٌاا سارة اانبٌاء ما ال ت ااى:
* َحا َحل اَح َحق ْلد ُد ن ُدت ْلم أَحن ُدت ْلم َحاآ َحباإُد ُد ْلم
ِهّلِلٌي
اي
* َحااُداا َحا َحج ْلد َحنا آ َحباء َحنا اَح َحها َحع ِهّلِلابد َح
اا َّت َحما ِهّلِلٌ ُدل ااَّتِهّلِلً أَحن ُدت ْلم اَح َحها َحعا ِهّلِل ُد َح
ٌي * َحااُداا أَح ِهّلِلج ْلب َحت َحنا ِهّلِلب ْلاا َح ِّ أَح ْلم أَح َح
ا
ٌي
* َحا َحل َحبل رَّ ُّظب ُد ْلم َحربُّظ اا َّس َحم َحااا ِهّلِل
نا م َحِهّلِلي اا َّ عِهّلِل ِهّلِلب َح
فِهّلِلً َح
ض َح ٍطل م ِهّلِلُّظب ٍط
* َحا َحتا َّ ِهّلِل َحاَح ِهّلِلٌدَحيَّ أَحصْل َحنا َحم ُد م َحب ْل َحد أَحي ُدت َحااُّظاا
ِهّلِلٌي
َحا ْلااَحرْل ِهّلِل ااَّذِهّلِلي َحف َحط َحرهُديَّ َحاأَح َحنا َحع َحى َحذاِهّلِل ُد م م َحِّي اا َّشا ِهّلِلهد َح
ُداي
ٌي * َحف َحج َح َح ُده ْلم ُدج َحذ ًالاذا إِهّلِل َّال َح ِهّلِلبٌرًال ا اَّ ُده ْلم اَح َح َّ ُده ْلم إِهّلِلاَح ْلٌ ِهّلِله َحٌرْل ِهّلِلج َح
م ْلُدد ِهّلِلب ِهّلِلر َح
اَحم َحِهّلِلي َّ
ِهّلِلٌي * َحااُداا َحس ِهّلِلم ْل َحنا َحف ًالتى َحٌ ْلذ ُد ُدر ُده ْلم ُدٌ َحقا ُدل اَح ُده إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم
االااِهّلِلم َح

* َحااُداا َحمي َحف َح َحل َحه َحذا ِهّلِلبآاِهّلِل َحه ِهّلِلت َحنا إِهّلِل َّن ُده
ْل
اا
* َحااُداا َحفؤ ُدتاا ِهّلِلب ِهّلِله َحع َحى أَحعْل ٌ ِهّلِلُدي اا َّن ِهّلِل

نا َحف َح ْل َح
اي * َحااُداا أَحأَح َح
* َحا َحل َحب ْلل َحف َح َح ُده َح ِهّلِلبٌ ُدر ُده ْلم َحه َحذا َحفاسْل ؤَحاُدا ُده ْلم
ا َحه َحذا ِهّلِلبآاِهّلِل َحه ِهّلِلت َحنا َحٌا إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم
اَح َح َّ ُده ْلم َحٌ ْلش َحه ُدد َح
اي * َحف َحر َحج ُداا إِهّلِلاَحى أَحن ُدسِهّلِل ِهّلِله ْلم َحف َحقااُداا إِهّلِل َّن ُد ْلم أَحن ُدت ُدم َّ
* ُد َّم ُدن ِهّلِل سُداا َحع َحى رُدإُد اسِهّلِل ِهّلِله ْلم
ُداي
االا ِهّلِلام َح
إِهّلِلي َح ا ُدناا ٌَحنطِهّلِل قُد َح
اَح َحق ْلد َحع ِهّلِلم َح
*
هللا َحما َحال َحٌن َح ُد ُد ْلم َحش ْلٌ ًالبا َحا َحال َحٌضُدرُّظ ُد ْلم
اي
اي َّ ِهّلِل
* َحا َحل أَح َحف َحت ْل ُدب ُدد َح
ْلا َحما َحهإُد َحالء ٌَحنطِهّلِل قُد َح
اي مِهّلِلي ُدد ِهّلِل
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هللا أَح َحف َح
اي َّ ِهّلِل
أُدفٍّج اَّ ُد ْلم َحااِهّلِل َحما َحت ْل ُدب ُدد َح
اي مِهّلِلي ُدد ِهّلِل
ِهّلِلٌي * ُد ْل َحنا َحٌا َحنا ُدر ُد انِهّلِلً َحبرْل ًالدا َحا َحس َح
َحفاعِهّلِل َح

صرُداا آاِهّلِل َحه َحت ُد ْلم إِهّلِلي ُد ن ُدت ْلم
* َحااُداا َح رِّ ُداهُد َحاان ُد
اي
َحت ْل ِهّلِلق ُد َح
ٌي
مًالا َحع َحى إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم
* َحاأَح َحرا ُدداا ِهّلِلب ِهّلِله َح ْلٌ ًالدا َحف َحج َح ْل َحنا ُده ُدم ْلااَح ْل َحس ِهّلِلر َح

[ اانبٌاء 52 :ــ . ]70
ه ذا بدأ باا اار ،م بت طٌم ااصنام؛ مما ج هم ٌُدقراي أنهم هم االااماي ،ا نهم تماداا فً باط هم،
ااجتم اا ع ى ر ه ف اي اا اي مي

هللا ام ًال ،ات ااا اانار اا ار ة إاى برد اس م ،ات ال

اا اف إاى أمي ااطمبناي ،ف سراا انجا ،ا م ه هللا إاى اار

اامبار ة ف سطٌي ،ااهبه إس ا

اٌ قاب ،اج هما مي ااصاا ٌي ،ااصط اهم بٌي اا اامٌي .ا ي اا جٌب ااذي ٌجب أي نتا ف عنده
ٌرا فً ما ف سٌدنا إبراهٌم مي امه ر م رهم افجارهم اب اصة ام ااط ،أنه ُد
شغل عي
اابشرى اامزداجة بإس ا اٌ قاب اهً ت نً أنه سٌرز بإس ا اأنه سٌ ٌش تى ٌنجب إس ا
ٌ قاب ،امي هذه اابشرٌاا ااربانٌة اا لٌمة ااتً طال انتلاره اها ُد
شغل عنها بااجدال عي ام ااط
ارجاء مي هللا أي ٌإ ر عذابهم اأي ٌتابي دعاته مي ام ااط عسى أي ٌتر اا نشازهم افجارهم،
تى أ بره هللا ت ااى أنهم اي ُدٌ ٌقاا مي س رتهم ،اتصار اآلٌاا هذا اامشهد اا جٌب فً ااه
ب َحعيْل إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم اارَّ ْلا ُدع َحا َحجا َحء ْلت ُده ْلاا ُدب ْلش َحرى ٌ َحُدجا ِهّلِلدا ُد َحنا فِهّلِلً َح ْلا ِهّلِلم اُداطٍط
ت ااىَ  :حف َحمَّا َحذ َحه َح

*إِهّلِليَّ إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم اَح َح ِهّلِلٌ ٌعم أَح َّااهٌع

ِهّلِلٌه ْلم َحع َحذابٌع َح ْلٌ ُدر َحمرْل ُددا ٍطد ( هاد-74:
ُدم ِهّلِلنٌبٌع * َحٌا إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم أَحعْل ِهّلِلر ْل َحعيْل َحه َحذا إِهّلِل َّن ُده َح ْلد َحجا َحء أَح ْلم ُدر َحر ِّب َح
ك َحاإِهّلِل َّن ُده ْلم آت ِهّلِل
 .)76اهذا ٌإ د ع ى أهمٌة رص ااداعٌة ع ى امه ،رصا ًال ربما ٌشغل اإلنساي عي شإانه
اا اصة بل تط ا آالم امه ع ى اجاته امطاابه ااص ٌة ،ا د هٌؤ هللا ذاك ه فً سٌدنا إبراهٌم
ع ٌه ااس م اٌ اي م اال ا ل مس م أي ٌ تح به اعق ه ابٌته اقامه اعشٌرته امجتم ه ،إ راما ًال
انص ا ًال اإرشاداًال اصبراًال ع ى أذاهم ،اال شك أي مي ٌ ل ذاك ست اطه اا ناٌة ااربانٌة اٌ اي ع ى
مستاى أسرته اعاب ته امجتم ه أسب

امه إاى اا ح ااانجاح ااا از فً اادنٌا ااآل رة ،مهما

ال ى اإلنساي مي اام ارضة ااامطاردة ،فسٌؤتً اا ف مي هللا َح رٌاًال ،ع ى در ا ترابنا مي نماذج
اامص ح االجتماعً إبراهٌم . 
اسإااً ان سً اإ اانً

ماذا ن ي فاع اي فً ااٌتام ااا قراء

ااامسا ٌي ااام تاجٌي ؟

ما ذا ن ي فاع اي فً تارك ااص ة مي أه نا ا امنا اعشٌرتنا؟ ماذا عي ااذٌي أ اتهم
ااف م ااامس س ا اأاااي اا ساد؟ هل اهم أص اب ٌدعانهم إاى ااهدى ابتنا؟
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اماذا ال

نستضٌ هم فً بٌاتنا ،اندعاهم مي أعما

انؤ ذ بؤٌدٌهم إاى تاب ربنا ،اهدي

ابنا،

نبٌنا ،انستص بهم إاى بٌاا ربنا ،ا قاا اا م اٌ اناا ت مذة صاا ٌي فً

قاا

شٌا نا اع مابنا ،اٌستش ر هإالء اة بنا اهم ار بتنا فً أي ن اي اهم ااصدٌ اا مٌم
ااا ِهّلِلل ااناصح اامٌي ،ان اي م ا ص بة فً اادنٌا فً ف ل اا ٌر ان ي ااغٌر افً اآل رة
فً أع ى ع ٌٌي مي ااجنة.
إننً أ شى أي ترت ي ااش اى إاى هللا ٌام ااقٌامة مي هإالء ااذٌي أهم ناهم ب ٌدٌي عي هللا:
ب َحسل هذا اماذا رآنً أف ل اامن ر ف م ٌنهنً؟ اأترك اام راف ف م ٌؤمرنً؟ اقد جاء
ر ِهّلِل
ال اا بة

مس م جدٌد عرف اإلس م ا ده ٌش ا إاى هللا

اب  " :رباه إنً أش ا إاٌك

اامس مٌي ااذيي تر اا أبً ٌماا ع ى ٌر اإلس م!".
الجانب السادس :اإلٌجابٌة مع السلطة السٌاسٌة:
اقد اي سٌدنا إبراهٌم إٌجابٌا أ سي ما ت اي اإلٌجابٌة مي س طة ت ي اا ر ااض ا ف م
 ،مي ٌر اعتداء اال

ٌااجهها باا نف اااقتل ااات رٌب ااادمار بل باا اار اااجدال

ك إِهّلِل ْلذ َحا َحل
اعتزال ،ما ال سب انه   :أَحاَح ْلم َحت َحر إِهّلِلاَحى ااَّذِهّلِلي َح آ َّج إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم فِهّلِلً ِهّلِلر ِّب ِهّلِله أَحيْل آ َحتاهُد هللا ُد ْلاا ُدم ْل َح
ْل
ِهّلِلٌا َحا َحل أَح َحنا أ ُد ْل ِهّلِلٌـً َحاأُدم ُد
إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم َحرب َحًِّ ااَّذِهّلِلي ُدٌ ْل ِهّلِلٌـً َحا ُدٌم ُد
ْلا
ِهّلِلٌا َحا َحل إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ ُدم َحفإِهّلِليَّ َح
هللا َحٌؤتِهّلِلً ِهّلِلباا َّشم ِهّلِل
ا ااَّذِهّلِلي َح َح َحر َحاهللا ُد الَح َحٌ ْلهدِهّلِلي ْلاا َحق ْلا َحم َّ
ب َحفب ِهّلِلُده َح
[اابقرة :
ِهّلِلٌي
ا ِهّلِلب َحها م َحِهّلِلي ْلاا َحم ْلغ ِهّلِلر ِهّلِل
م َحِهّلِلي ْلاا َحم ْلش ِهّلِلر ِهّلِل َحفؤْل ِهّلِل
االااِهّلِلم َح
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ا تداء بسٌدنا إبراهٌم

ااجبنا اإلرشاد ااابٌاي فً اب شٌب ،جة بااغة فً اة نادرة،

فً اإلٌجابٌة مي اا اار اسرعة اابدٌهة ،ا اة فً اإل ناع؛ بهتا اا ر اأه ه ،ابقً
نماذجا فً اات اعل اادابم ادى مي ٌرٌد أي ٌ قى هللا ت ااى

غٌر مضٌِّي امانة اانصح

اارسااه ا ا تابه ا ائمة اامس مٌي اعامتهم ،بدال مي اا ض ضة باان ا اااطرابف تن ٌسا
ال تقاي اان ا ،اتسرٌبا اغٌرة ااق ب ع ى اا رماا ااتً تنتهك فً ل م اي اانا.
إي هناك مي ص اة اامت بدٌي مي ٌرى

أي ااس مة ادٌنه أي ٌبت د عي ااسٌاسة اهمامها ،

ااامار اا امة اتق باتها ،اهذا ط ا ٌ ااف م ة إبراهٌم ،اٌجافً منهجه ،اٌبت د عي
ااهدي اانباي ،اها ر اي إاى س مة ال

تدام فً اادنٌا اال فً اآل رة ،اهذا اٌا دٌنا بل

جبي ا اف اه ي ٌجب أي ٌ ااج باانصاص ااج ٌاا امنه ااه ت ااى
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 :إِهّلِل َّن َحما َحذاِهّلِل ُد ُدم



ِهّلِلٌي
اي إِهّلِليْل ُد ْلن ُدت ْلم م ْلُدإ ِهّلِلمن َح
اا َّش ْلٌ َحطايُد ُدٌ َح اِّ فُد أَح ْلااِهّلِل َحٌا َحءهُد َحف َحت َح افُدا ُده ْلم َحا َح افُد ِهّلِل

[ آل عمراي  ]175 :ت ٌة
:

عي ااجُدبي ،ات ٌة بااشجاعة ااادب اااتا ل ع ى هللا ت ااى ما جاء فً ااه ت ااى
ِهّلِلٌي مِهّلِليْل ُددا ِهّلِلن ِهّلِله َحا َحميْل ٌُدضْل ِهّلِلِهّلِلل َّ
ْلا َّ
هللا ُد ِهّلِلب َح ا ٍط
هللا ُد َحف َحما اَح ُده مِهّلِليْل َحها ٍطد
ك ِهّلِلبااَّذ َح
ف َحع ْلب َحدهُد َحا ُدٌ َح اِّ فُدا َحن َح
أَحاَحٌ َح

[اازمر :
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باإلضافة إاى اات ٌة عي ااجُدبي ااات ٌة بااشجاعة نرٌد أي نقرأ ٌرا انتدبر أ ر ،انمت ك
ااقدرة ع ى اا اار اامباشر مي ل اامستاٌاا اا رٌة اااسٌاسٌة أا اا اار عي طرٌ
اإلنترنا اهنا أسا

ُد
ذهبا إاى

صة تغري ب تح هذا اا اار ااجاد ٌث

اامرا زاإلس مٌة اامرٌ ٌة فً
اامرٌ ٌة ع ى "ااماسنجر"،

أ د

االٌة نتا ً اط ب أ د اا اة أي ن اار إ دى ااقٌاداا
ا انا تسب اإلس م انه

فقب ُد
ا بشرط أي ٌدعا هللا اٌهدٌها أ ناء ااري م ها

 -سب م اماتها ٌُ -دهٌي اامرأة ،

 ،اننا ن ب ا ناا ااهداٌة.

فبدأا بس ٍط
ب

فامتصصا هذا ااغضب اأ ُد
ُد
ما اا جة ع ى إ رام اإلس م ا مرأة أ ر مي
لٌي اإلس م ،
ف
أي دٌي ،اب د ساعة اربي مي اا اار

 ،أدر ها فضل هللا عز اجل

فااا ( :أشهد أي ال إاه

إال هللا اأي م مداًال رسال هللا ) ،ف بَّر جمٌي مي اناا م نا فً رفة اا اار.
اأ س ُدم با أي اا اام ٌنتلر نا ً نا اار م ه ،ا د فتح هللا أبااب اا ضابٌاا ااإلنترنا
اٌ اي ابتدا ًالء ا ل مس م

ٌ ،ل مل اادعاة ا ٌاص ها ل ل ذي ٍط
ف ا افر  ،ب ز عزٌز أا بذل

ذاٌل ،ما ال ال بٌب  اب َّشر.
الجانب السابع :التخطٌط إلصالح المستقبل:
أ ٌرًال ا ام ٌص ح سٌدنا إبراهٌم

 عاامه امجتم ه فقط

 ،اإنما نلر إاى اامستقبل

ااقرٌب

ِهّلِلمٌي مِهّلِلي َح ْلب ُدل [ اا ج :
اااب ٌد  ،ف اي أال شًء ا تاره ااش ار اا لٌم   :ه َحُدا َحسمَّا ُد ُدم ْلاامُدسْل َح
َ حا َحميْل أَح ْل َحسيُد َح ْلاالًال ِّممَّي
 ،]78اما أجم ه مي ش ار اأراعه مي ا تٌار ،ما ال سب انه:
ِهّلِلٌي[ فص ا .]33 :
َحد َحعا إِهّلِلاَحى َّ ِهّلِل
صااِهّلِل ا ًال َحا َحا َحل إِهّلِل َّننِهّلِلً م َحِهّلِلي ْلاامُدسْل ِهّلِلم َح
هللا َحا َحع ِهّلِلم َحل َح
ار م هللا مي

اخ ارا ٌمتد مي اا نا إاى عم
ااها اعتزاز ا ااف

سٌدنا إبراهٌم

ٌل هللا ع ٌه أفضل ااص ة اااس م .

ااتارٌخ اٌصل أجره إاى

ا اي اال تٌار اا انً ب د ااش ار ها "اارجل" ،فؤسا امنهجٌة أي ااتغٌٌر ااإلص ح ٌبدأ
باجاد اارجل اامص ح ،ااقابد اا ذٌ ،بدا ذاك مي دعاء سٌدنا إبراهٌم
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َ  :حر َّب َحنا َحاا ْلب َح ْل
ث

ك أَح َح
نا اا َح ِهّلِلزٌ ُدز
ٌه ْلم إِهّلِل َّن َح
ك َحا ُدٌ َح ِّ ُدم ُده ُدم ْلاا ِهّلِل َحت َح
ِهّلِلٌه ْلم َحرسُداالًال ِّم ْلن ُده ْلم َحٌ ْلت ُدا َحع َحٌ ِهّلِلْله ْلم آ َحٌا ِهّلِلت َح
اب َحا ْلاا ِهّلِل ْل َحم َحة َحاٌ َحُدز ِّ ِهّلِل
ف ِهّلِل
اا َح ِهّلِلٌ ُدم [ اابقرة  ،]129 :اأارد ابي ٌر فً اابداٌة ااانهاٌة (

 )256/2بسند اي أي

اارسال  ال ( :أنا دعوة أبً إبراهٌم).
هذه اارإٌة اا ذة أي اإلص ح ٌبدأ با تٌار ش ار ارسااة سامٌة االبد اها مي رجل ٌقام
أاال بنشر اا م ،سااء اي ا ٌا أا ف را مي ارتباط ذاك بااتز ٌة اااتنمٌة اابشرٌة ،اال
ٌجدي اإلص ح مي رة اامال ات دد اا طط ما ام تتضح اارسااة اٌاجد ااقابد اام م
ااامربً.
أما اا نا فٌ تاج إاى إعادة بناء،

ن ي ادٌنا عرباا

مربٌي فٌها  ،نرٌد أي نبي ي اا صاي بل اا ربة،

بال أ صنة تجرها ،ا مدراا بال
ااامربً بل اامدرسة،

ااإلمام ب ل

اامسجد ،ااامدٌر بل ااشر ة ،عم بدعاء سٌدنا إبراهٌم .
ها ها سٌدنا إبراهٌم
اانباغ ااااى،

 مة ااتاازي فً ا تمال داابر االاتزام ااسب ة

 ،اهذه هً نقطة

ما بدا اً مي جااة ااتدبر فً آٌاا هللا ت ااى عي سٌدنا إبراهٌم ما أفهم

مي ااه ت ااى :إِهّلِل ْلذ َحا َحل اَح ُده َحر ُّظب ُده أَحسْل ِهّلِل ْلم َحا َحل أَحسْل َحم ُد
ِهّلِلٌي
ْلا ا َحِهّلِلربِّ ْلاا َح ااَحم َح
اام ل ااذي ٌجب أي نقتدي به فً ل ااجاانب

[ اابقرة ،]131 :هذا ها

 ،فً جمٌي منا ً

اا ٌاة ُ ،د ْلاها امرها ،

صغٌرها ا بٌرها  ،اا ل هذا أ د ااسباب اا برى اراء ذ ر سٌدنا إبراهٌم فً ااتتشهد بل
أي ن رج مي ااص ة إاى اا ٌاة تى نست ٌد هذا ااتاازي ،ان مل
ٌاتنا.
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قاا االاتزام فً

المطلب الثالث  :فجوات فً حٌاتنا وحلول من سٌرة سٌدنا إبراهٌم

إننً أدعا إ اانً اأ ااتً إذا ذ رنا سٌدنا إبراهٌم  فً ص ااتنا أال ٌ اي ااتشهد فقط ل تصح به
ااص ة ،اإنما نصني به اا ٌاة  ،إي اا ٌاة ااٌام فٌها اا ٌر مما ٌ تاج إاى إص ح اتغٌٌر ،اهذا
سٌدنا إبراهٌم  نماذج اات امل فً ع ته با  ،بؤبٌه

 ،بزاجتٌه ،بؤاالده ،بمجتم ه ،باانلام

رب سب انه ات ااى ؟
ااسٌاسً ،ب اضره امستقب ه ،ف ٌراجي ٌعل م َّنا ن سه أٌي اا جاة ااتً تباعد ه مي ه
اما م َّنا مي أ د ٌ ا مي فجاة سااء انا عمٌقة أا ض ة ،ااس ة أا ضٌقة ،بٌرة أا صغٌرة،
اااشجاع مي انتصف مي ن سه اٌدرك اا جاة ااااى بٌنه ابٌي ربه فٌ ااجها اٌنتقل إاى ٌرها
متم

هذا اانماذج سٌدنا إبراهٌم  أمة فً رجل.

امي هذه اا جااا ااتً أراها

ل جاالتً فً أر

هللا بٌي ااشر اااغرب ،اااشمال اااجناب،

اب دنا اإلس مٌة ،ااا اام ااغربً ،اأراها رأي اا ٌي ،أا تؤتٌنً فً ش ل سإال أا ت ٌم بغر
اااصال إاى ل اها ،مي ذاك ما ٌ ً:
 .1نجد فً اا نا اام اصر ش صا مت ا ًالا ع مًٌالا ،ا نه اسً ااق ب ب ٌد عي نار اإلٌماي ال ٌبر
ااااادٌي أا ٌ بً ااذاي أا ٌستص ب ااذ ار فً اا ٌل ااانهار ،ما د نجد اامت بد اامت نث
فً اامساجد ا نه ض ٌف ع مٌا أا أ

ٌا أا بدنٌا.

 .2نجد فً مجتم نا زاجٌي س ٌدٌي مهتمٌي بؤاالدهما دراسٌا ،اٌ راي بؤنهم ٌ رفاي اغاا
شتى ،اال ٌ سي أ دهم أي ٌقرأ آٌة

اا دة مي ااقرآي ،اال ٌهتماي بما ٌصٌب اامس مٌي

ااهم فً أي م اي.
 .3نجد فً ب د شتى ااداعٌة اامت رك فً ل م اي ا دمة دٌنه ارسااته ،ا نه تارك ازاجه
اااده داي تربٌة اتز ٌة ما ُدٌ ِّدث اآل رٌي.
أٌادي سبؤ شذر
 .4نجد ٌرا إ ااي ااص ا ع ى ب اا د ،فإذا رجاا إلدارة عمل ت ر اا
َح
مذر.
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 .5نجد فً نااتنا اجرابدنا اإلع مً اامس م ااناجح فً ع اته امهاراته ،ا نه شدٌد ااتقصٌر
ب

اته ابره بااادٌه اأصد ابه اأر امه.

 .6هناك مي ٌهتم بهمام مجتم ه ااطنه فً اا را اأفغانستاي ،اف سطٌي اااساداي ،افً
شمٌر اااشٌشاي ،افً ااهند افً ااصامال ،فها فارا باانهار ا نه فاسد باا ٌلٌ ،ر اانام
عي ٌام اص ة فجر اأذ ار اارده ااٌامً.
 .7هناك مي ٌهتم ب بادته ازاجته ،ااأاالده اأه ه اأر امه ،ا نه د ٌنسى فقراء مجتم ه،
ااام تاجٌي فً عاامه.
 .8هناك مي تلل تا ِّره تى ٌقتر

منك ،ات ام ه باادٌنار ااادرهم فت اجا أنه شره إاى اامال

ال ٌافً باعد اال عهد اال مٌ ا .
 .9فً اا نا اا ٌر ااذي ٌ جبك فً اارضا اٌإامك فً ااغضب ،اٌرضٌك فً اا ضر اتن ره
عند ااس ر ،اٌتااضي عند اا قر اٌست بر عند ااغنى ،اهٌيٌع اٌيٌع فً الٌ ته مي أصد ابه
ازم به فإذا ُدعٌِّي مسباال ع ٌهم أساء إاٌهم ا َّااهم إاى أعداء.
.10

هناك مي ها نسمة فٌ اء فً ل اام ام ا ا نه ٌطاي فً عنقه فجاة أ

ٌة فً

ا ابه ااذي ٌسٌل اراء ااغانٌاا.
.11

هناك مي تتمسك باا جاب فً طهر اع اف ،فإذا جاءا إاى

ل زااج اها أا اغٌرها

عادا إاى ااتبرج ااإلس اف ،أا سافرا ا نزهة أا اات ٌم أا اا ج دا اامجتمي ااجدٌد فً
ااس ار اااجرأة ع ى اارجال.
.12

هناك مي ٌدعا ع ى اامنابر أا ٌ تب فً ااجرابد ااامج ا أا ٌنادي فً اا ضابٌاا

ع ى تٌسٌر اات ااٌف ااإلجراءاا فً زااج اابنٌي ااابناا إلشاعة اا

ل اتٌسٌر اازااج

ا ل اا رماا ،ا نه عند زااج ابنه أا ابنته مسرف فً ااط باا ،مره فً اإلجراءاا.
.13

هنااك اا ٌر مي شبابنا افتٌاتنا اامت مسٌي ااامت مساا ااذٌي ٌ رصاي بد ة بااغة

أال ٌتر اا شٌبا مي ااناافل ،ا نهم ٌضٌ اي اا راب اااااجباا فً اات ا اا مً ااات امل
اا ً اااتااصل االجتماعً ،فإذا اجداا مي أ د ت ًال
رٌطا فً سُدنة مندابة أا هٌبة مست بة
فً ااص ااا هاجاا ع ى ااغٌر ؤنهم د ارت باا اام رماا.
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هناك مي ٌقاد ااطابراا اٌ ا ااجااء اٌ صل ع ى جاابز فضٌة اذهبٌة اماسٌة
.14
اٌزها بؤنه ٌجاب ااجااء ،ا نه ام ٌ ُد
ط طااا إاى جاره ااقرٌب اااصا ب بااجنب
اااٌتٌم مي ذاي اار ام ع ى ب د أمتار مي بٌته.
.15

هناك مي تؤنا ام ام ته ات جب برأٌه اتبهرك

مته ا نه فً اامجااا اإلدارٌة إذا

ت ارضا اامصااح اا امة مي مص ته اا اصة ٌ اي عن اا قاب اٌست رغ جهده فً
م ارضة ادفي أي رار ٌما مصاا ه اا اصة ع ى ساب مصااح اطنه امجتم ه
اإ اانه.
.16

هناك مي ت اٌشه دهرًال ا ف تن ر ع ٌه شٌبا تى إذا ا تٌر إاى منصب رفٌي ت رف منه

اتن ر ؤي إش اع اا رسً أفسد أ
.17

ه اضٌَّي اابته.

نجد فً اا نا مي اازاهدٌي عند فقرهم تى إذا ذا اا ط م ااغنى ان ت ا شهااتهم

ع ى عاام مي ااشره ف ٌمأل أعٌنهم شًء ،اال ٌشب اي مي راء.
.18

ٌبدا ٌر مي ااشباب فً اٌة اادب ااا ُد

فً ما هم مي آبابهم اأمهاتهم اإ اانهم

اأساتذتهم تى إذا اجتم اا مي زم بهم ،ا اا إاى شٌاطٌنهم َّداهم فً اا ٌر اااشر
اتاب اهم فً ساء اا م اااتد ٌي ااالفت ار باات اهاا ااا ذب فً سرد ااماا ف ا ا
اانلار ااإلسراف فً اان اا ااهابطة ،فإذا عاداا إاى اابٌا ال تشك ا لة فً ٌابهم
اأدبهم ،أا أي اهم اجهًالا آ ر مي أصد ابهم.
هناك مي ٌهشُد ا ل مي ٌ قاه إال زاجته أا ااادٌه ،اهناك مي تبشُد فً اجه ل أ د
.19
إال زاجها أا ااادٌها ،ا ُدٌ رف ٌعل بٌي اا ء ُد
باالرف ااا ة اااسهااة ااا ٌانة فإذا عاد
أ دهما إاى أه ه عاد فلا ًال ٌل ااق ب جافً ااطبي س ٌط اا ساي.
.20

رأٌا عددا اٌا بااق ٌل مي أص اب ممي ُدٌ رفاي بااتقاى أا اادعاة أا اا م إذا

تزاج امرأة أ رى ٌقابل ان ال زاجته ااااى ااشدٌد  -اها أمر فطري ام تقب ه فاطمة اام
ترضه عابشة رضً هللا عنهما  -ا نه بدال مي استٌ اب هذه اازماا ٌر ي بسرعة إاى
اازاجة ااجدٌدة ااتً ٌس دها ان االا اازاجة ااااى اربما تز ٌها بش ل أا بآ ر اٌقي
اازاج اامت نث ااامت بد أا ااداعٌة أا اا ااِهّلِلم فً ل ماا اال م ااا ٌف اعدم ااافاء ازاجته
ااااى ،اٌتبي ذاك إهماال ااالده منها اربما دف ه إاى ااة مي ااتنا

اان صام ااش صٌة

اعدم اا قة فً أ د ،فٌ اي د أاردهم مهااك اا تي ب دم ااصبر ااجمٌل ااطاٌل تى ٌ دل
38

فٌما ا تاره ان سه ،تى ال ٌ َحقى ربه

اشقه مابل مي مٌ ه إاى ااجدٌدة ات ٌ ااااى،

اإضاعة اااالد افً اا دٌث ااذي رااه اانسابً بسنده عي َحعبْلد هللا بي َحعمْلرا  ال :سم ا
رسال هللا ٌ قال « :ى باامر ِهّلِلء إ ما ًال أي ٌُدضٌِّي مي ٌ ال » (سني اانسابً اا برى ،أبااب
قا اازااج ،أ م مي ضٌي عمااه ،353/5 ،ارااه اإلمام أ مد فً مسند عبد هللا بي عمرا
بسند ص ٌح ،67/11 ،اأراده ااابانً فً ص ٌح ااجامي بر م .)4480
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هناك مي اشتهر باامراءة اااشهامة مي ااناا اها أ ر امه س ًٌالا ا دماتهم ا

ًال

امش تهم امساندة فً أزماتهم ،ا ي اام اجؤة أنه ال ٌساعد أهل بٌته أبًالا اأمًالا ،أ ًال ا اأ ًالتا،
زاجة ااا ًالدا فً أبسط ا تٌاجاتهم ،متناسٌا ما رااه ااترمذي بسنده عي َحعا ِهّلِلب َحش َحة رضً هللا عنها
َحااَح ْل
هللا َ « :ح ْلٌ ُدر ُد ْلم َح ْلٌ ُدر ُد ْلم اَحهْل ِهّلِلهِهّلِلَ ،حاأَح َحنا َح ْلٌ ُدر ُد ْلم إله ِهّلِلً » (سني ااترمذي ،تاب
ا :ا َحل رسُدا ُدل ِهّلِل
اامنا ب عي رسال هللا ،باب فضل أزااج اانبً  ،299/10 ،سي رٌب ص ٌح  ،اأارده
ااابانً فً ااس س ة ااص ٌ ة ،ر م ،285 :ا ال :إسناده ص ٌح ع ى شرط ااشٌ ٌي).
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هناك اامٌي ع ى ااماال ااذي ال تت رك ن سه إاى َحع َحر َح اادنٌا ااا انا أازاي

ااجبال ،ا نه ٌنهار أمام شهاة ااجنا.
.23

هناك مي تراهم فً اامساجد فً ااصف ااال بل ٌ رصاي أي ٌ اناا دابما

ف اإلمام

مباشرة ان اجا عندما تؤتٌنا ش ااى مُدرة مي عُدمااهم بسبب عدم إعطابهم قا هم اامااٌة ،أا
ش اى مي زاجته اا تقاره اها تاب ا ًال ا رف اطا ٌج ل مي اارجل سٌ ًالدا ازاجته أ َحمة بااقهر
ااالستبداد ااٌا باا ب ااااداد .ا د ن اجا مي ش اى جٌرانهم أا أاالدهم أا شر ابهم فً
ااتجارة ،اإي اي ذاك اٌا لاهرة ا نه ماجاد بنسبة ما فً مجتم اتنا.
.24

اطااما رأٌا فً ااشر عامة ،افً ااغرب اصة ،ادى ٌر مي اامس مٌي عصبٌة ذمٌمة فً
ااشهادة ااالنت اب ،فمي ٌقٌي اامس م أي اامرشح اآل ر أفضل مي مرشح عاب ته أا جماعته
أا مذهبه أا ب ده أا اانه أا ت صصه أا جنسه إال أي ااطبي ٌغ ب ااشرع ،اااهاى ٌ ا ع ى
اا طرة ،اٌصغً اإلنساي إاى ااشٌطاي اٌدع اراءه نصاص ااقرآي ،ما ال ت ااىَ  :حٌا أَح ُّظٌ َحها
ِهّلِلٌي ِهّلِلب ْلااقِهّلِلسْل طِهّلِل ُد
ٌي إِهّلِلي َحٌ ُد يْل
ش َحه َحداء
ْلي َحاااَح ْل َحر ِهّلِلب َح
ِهّلِلٌي آ َحم ُدنا ْلا ُد ا ُدنا ْلا َح َّاام َح
ااَّذ َح
َحااَح ْلا َحع َحى أَحن ُدسِهّلِل ُد ْلم أَح ِهّلِلا ْلاا َحاااِهّلِل َحدٌ ِهّلِل
اي
َح نِهّلِلٌا ًال أَح ْلا َحف َحقٌراًال َحفا أَح ْلااَحى ِهّلِلب ِهّلِله َحما َحف َح َحت َّت ِهّلِلب ُدا ْلا ْلاا َحه َحاى أَحي َحت ْل ِهّلِلداُدا ْلا َحاإِهّلِلي َحت ْلاُد ا ْلا أَح ْلا ُدت ْل ِهّلِلرضُدا ْلا َحفإِهّلِليَّ هللا َح َح
ِهّلِلٌي آ َحم ُدنا ْلا الَح َحت ُد ا ُدنا ْلا هللا
اي َح ِهّلِلبٌراًال [ اانساء  ، ]135 :اٌنسى ااه ت ااىَ  :حٌا أَح ُّظٌ َحها ااَّذ َح
ِهّلِلب َحما َحت ْل َحم ُد َح
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ُداي [اان ال  ،]27 :اٌنسى أٌضا ت ذٌر اانبً  ر م
َحااارَّ سُدا َحل َحا َحت ُد ا ُدنا ْلا أَح َحما َحنا ِهّلِلت ُد ْلم َحاأَحن ُدت ْلم َحت ْل َحم َح
ابي
شدته ع ى ب ل مإمي ،فقد أارد اابٌهقً عي ِهّلِل
ـمٌي اها ٌ ـ ُدم أَحيَّ
مي است م َحل عام ًال مي ااـمس َح
ِ « :هّلِل

رسال هللا
َّاا رضً هللا عنهما عي
ِهّلِل
َحعب ٍط
ب هللا
ك من ُده اأَحع ـ َحم ب تا ِهّلِل
فِهّلِلـٌ ِهّلِلْله ْلم أَح ْلااَحـى بذا َح

ـمٌي»
اي هللا ارسااَح ُده
اجمٌي ااـمس َح
َح
ا ُدس َّن ِهّلِلة َحن ِهّلِلبـ ٌِّهِهّلِل ،فقد َح

(ااسني اا برى ا بٌهقً ،تاب آداب ااقاضً ،باب ال

ٌااً اااااً امرأة اال فاس اال جاهل ، 100/15 ،اأارده ابي عدي فً اا امل فً ااض اء،

اار م ،219/3 :ا ال :فٌه اا سٌي بي

ٌا اها إاى ااض ف أ رب).

د ٌ اي اإلنساي مي ااشا رٌي اا امدٌي فً ااسراء تى إذا ا تبر بشا مي ااب ء
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َح
اإلن َحسايُد إِهّلِل َحذا َحما ا ْلب َحت َح هُد َحر ُّظب ُده َحفؤ َح ْل َحر َحم ُده َحا َحن َّ َحم ُده َحف َحٌقُدا ُدل
ٌصاب بااه ي اااجزع ،ما ال ت ااىَ  :حفؤمَّا ْل ِهّلِل
اي ُد ِهّلِل َح َحه ُداعا ًال * إِهّلِل َحذا َحم َّس ُده اا َّشرُّظ
َحربًِّ أَح ْل َحر َحم ِهّلِلي [اا جر  ،]15 :ا ااه ت ااى  :إِهّلِليَّ ْلاإلِهّلِلن َحس َح
َحج ُدزاعا ًال[ اام ارج  ، ]20-19 :فإذا أصٌب فً مااه أا ص ته أا منصبه أا ااده أا أه ه
ٌنق ب جزعا سا طا ع ى ضاء ربه ما ال ت ااى ،ف ؤنه فقط مي هللا إذا أاسي اه اا طاء
اا َحمي َحٌ ْل ُدب ُدد هللا َحع َحى
سا طا ع ٌه إذا ا تبره بشًء مي ااب ء ،ما فً ااه ت ااىَ  :حام َحِهّلِلي اا َّن ِهّلِل
صا َحب ُده َح ْلٌ ٌعر ْل
َح رْل ٍط
ك
ب َحع َحى َحاجْل ِهّلِله ِهّلِله َح سِهّلِل َحر اا ُّظد ْلن َحٌا َحا ْلاآل َحِهّلِلر َحة َحذاِهّلِل َح
صا َحب ْلت ُده ِهّلِلف ْلت َحن ٌعة ان َحق َح َح
اط َحمؤَحيَّ ِهّلِلب ِهّلِله َحاإِهّلِليْل أَح َح
ف َحفإِهّلِليْل أَح َح
ه َحُدا ْلاا ُد سْل َحرايُد ْلاام ِهّلِلُدبٌيُد [ اا ج . ]11 :
هناك مي اام مٌي اااساتذة ااامربٌي مي ٌشار إاٌهم باابناي فً س ة اا م ،اراعة

.26
اا ر

 ،ا اة االستٌ اب ا متمٌزٌي ااامتاسطٌي ااامت رٌي ،ا نه ما إي ٌ ر

اه طااب

بسإال م رج أا ٌ طا فً قه اصة أمام ااط ب ،تى ٌنق ب مي دار اامربً ااام ااج
امرا

ط به إاى دار ذي ااس طة اامنتقم ،اٌترك اا ضل ااا دل إاى اال م اااطغٌاي،

اٌت قبه تى ٌرسب ل عام ،اٌترك اادراسة إاى اا شل اعاام اإلجرام ،اٌ اي ااستاذ د
َّال اام اهد ااترباٌة إاى مإسسة عقابٌة.
هذه اا جااا أ برنا اانبً  أنها د ت اي أ رب ااطر إاى عذاب هللا عز اجل ااااصال إاى
اإلف ا مي اا ٌر ر م اانجاح فً جاانب أ رى ،ا ي عارة مي اا اراا أا س بٌة مي ااس بٌاا
د ت اي هً ااطرٌ إاى اا سارة فً اادارٌي ،امي هذه اا ادٌث ما ٌ ً:
.1

ُداي َحميْل
أَحبً ه َحُدرٌ َحْلر َحة  أَحيَّ َحرسُدا َحل هللا ا َحل « :أَح َحت ْلدر َح

ما أارده ااهٌ مً فً اازااجر بسنده عي

اع ،ا َحل َحرسُدا ُدل هللا« :اا ُدم ْل ِهّلِلاُد
اا ُدم ْل ِهّلِلاُد ؟» ااُداا اا ُدم ْل ِهّلِلاُد فِهّلِلٌ َحنا َحٌا َحرسُدا َحل هللا مي الَح دِهّلِلرْل َحه َحم اَح ُده َحاالَح َحم َحت َح
ف َحه َحذا َحاأَح َح َحل َحما َحل
ص َح ِهّلِلة َحاصِهّلِل َحٌ ٍطام َحا َحز َح اةٍطَ ،حا َحٌؤْلتِهّلِلً َحد َحش َحت َحم َحه َحذا َحا َح َحذ َح
مِهّلِليْل أَح َّمتِهّلِلً َحميْل َحٌؤتِهّلِلً َحٌ ْلا َحم ْلاا ِهّلِلق َحٌا َحم ِهّلِلة ِهّلِلب َح
40

ب َحه َحذا ،فٌق ُد ُدد َحف َحٌ ْلق َحتصُّظ َحه َحذا مِهّلِليْل َح َحس َحنا ِهّلِلت ِهّلِله َحا َحه َحذا مِهّلِليْل َح َحس َحنا ِهّلِلتهِهّلِلَ ،حفإِهّلِليْل َحف ِهّلِلن َحٌ ْل
ا
ض َحر َح
ك َحد َحم َحه َحذا َحا َح
َحه َحذا َحا َحس َح َح
ُد
ُد ُد
ُد
َح
ار »
َح َحس َحنا ُدت ُده َح ْلب َحل أيْل ُدٌ ْلق َحتصَّ َحع َح ْلٌ ِهّلِله م َحِهّلِلي ْلاا َح َحطا َحٌا أ ِهّلِل َحذ مِهّلِليْل َح َحطا َحٌا ُده ْلم َحفط ِهّلِلر َحح َحع َح ْلٌ ِهّلِله َّم ط ِهّلِلر َحح فً اا َّن ِهّلِل
(اازااجر ا هٌ مً ،ر م ،181/1 :ااا دٌث ص ٌح).

ُداي َحما ْلاا ُدم ْل ِهّلِلاُد ؟ »
اهناك رااٌة ب ل «أَح َحت ْلدر َح

(ص ٌح مس م ،تاب اابر اااص ة ااآلداب ،باب ت رٌم اال م ،

 ،)116/16اهً أب غ اي صٌغة ااسإال جاءا باسم االست هام "ما"ٌ ،ث تدل ع ى ٌر
اا ا ل ف ؤي اإلنساي إذا ف ل اا ٌر فً جاانب ابقٌا عنده فجاة فً جانب د صار م سا
تماما .ما اا ت ٌ نا طرٌقا ااس ا ممه ًالدا ناعمًالا س ًالسا ،ا نك فجؤة تجد فٌه ند ا ًال ااس ا ًال عمٌقا ًال
تتسا ط فٌه ل ااسٌاراا ،هل ٌم ي ا ا ل أي ٌرضى ااسٌر فً هذا ااطرٌ  ،ف ٌف نسمح
ان سنا ب جااا مي ااهااء اامدفانة أا ااشهااا اام ضا ة ااتً ت طل سٌرنا إاى هللا
ت ااى؟! اهل ٌم ي ارجل أي ٌُدبقً زاجة مطٌ ة ،جمٌ ة ،ر ٌقة ،ماهرة ،مدبرة ،ااا ًالدا ،ا ي
فٌها عٌبا اا دا ،أنها تنقل أسرار ٌاتها اا اصة إاى أمها اصدٌقاتها؟! أا تتساهل فً ماا
اا ب مي أصد اء زاجها أا زم بها فً اا مل ،فض عي ارت اب ناع اا د مي اامابقاا،
اهل ٌقبل أستاذ ادٌه طاابٌع مت ا ٌع  ،بار ٌعع فً ل اامااد ،ا ي اه ع اا سرٌة ردٌبة مي
اابنٌي أا اابناا؟! اهل ٌقبل صا ب شر ة مال ا ًال سرٌي اإلنجاز ،سي اامقال ،طٌب
اا

مي ل مي ااه ،ا نه فً ااا ا ن سه ٌ طً أسرار ااشر ة اشر ة أ رى منافسة،

أا ٌؤ ذ عماالا مي اامت ام ٌي مي ااشر ة ،أا اه ع ة ٌر شرعٌة بإ دى اامال اا؟!.
اا

أنه إذا اجدا فجاة اا دة مي هذه اا جااا فً ٌاة أ د اارجال أا اانساء فإنها ت ً

إلنهاء اا ٌاة اازاجٌة ،أا ااالٌ ٌة أا مي ااصد اء ،اهً هً اا ااة ن سها فً اا

ة مي هللا

ت ااى.
ا امرأةٌع
اانار فً
عمر
 .2راى ااب اري بسنده عي ابي
رضً هللا ُد عنهما عي اانبًِّ  الَ « :حد َح ِهّلِل
َح
َح
َح
هرَّ ٍطة رب َحط ْلتها ،ف م ُدت ْلط مْلها ،اام َحتدَحعها تؤ ُدل مي شاش اار

»

(ص ٌح ااب اري ،تاب بدء اا

،

باب إذا ا ي ااذباب فً شراب أ م.)512/6 ،

هذه اامرأة ااتً ال ن رف اسمها اال م انها اال زمانها د ت اي أعبد ااناا فً م رابها ،ا د ت اي
أر ى ااناا فً دٌ ها امقااها ،ا د ت اي أاسي ااناا ع ما ًال بٌي امها ،ا د ت اي أاصل ااناا
ار امها ،اا نها بسا هرة تى ماتاَّ ،
اعذبا را ا تى ن قا؛ ف اي جزاإها بسبب هذه
41

ااجرٌمة فقط أي د ا اانار ،اهذا أمر ٌجب أي ٌتا ف أمامه ل مي ٌ مل فً أٌة س طة أا م ر
شرطة أا س ك ضابً ،انه ٌس ى بن سه إاى ر جهنم بل م إنساي اا د فٌقتص هللا منه ب ْلداه
ا ْلااه ْل
اطااه ،اااااجب هنا ها اامبادرة إاى ااتابة اانصاح اااتً مي شراطها إذا ت قا ااملاام
ب

ااغٌر أي ٌست ه مي قه ،اأي ٌستسم ه فً مل مته ،ااا أي ٌ اضه تى ٌش ً صدره ،اال

ٌجاز أي نصغً إاى هاى اان ا ااسااا ااشٌطاي أي انا أف اال مي اا ٌر ن ي اها فاع اي تغطً
ع ى هذه ااملاام فً
ل م ف ه اا

ك أَح َح داًال[ اا هف  ،]49 :فمي
اآل رٌي ،اي هللا ت ااى ٌقالَ  :حا َحال َحٌ ْلل ِهّلِل ُدم َحر ُّظب َح

أي ٌقتص اه أا ٌستسمح ،اهذا بٌبنا

 مي ر ته اعداه اإنصافه بل أي ٌ قى هللا

ٌجمي اامس مٌي جمٌ ا اٌقال اهم« :اا هم إنما أنا بشر  ،فؤٌما رجل مي اامس مٌي سببته ،أا ا نته ،أا
ج دته ،فاج ها اه ز اة ار مة » (ص ٌح مس م ،تاب اابر اااص ة ااآلداب ،باب مي ا نه اانبً أا سبه أا
دعا ع ٌه ااٌا ها ـ ـر م .)2601

فهذا هدي نباي ٌجب أي ٌقتدي به ل مي ٌ شى هللا اٌ اف عذابه اٌ ذر مي س طه اٌش
هللا َحع َحى َّ
ِهّلِلٌي [ هاد  ،]18 :ا ال سب انه :
مي ا نتهٌ ،ث ٌقال سب انه :أَحالَح اَح ْل َحن ُدة ِهّلِل
االااِهّلِلم َح
اب َحميْل َح َحم َحل ُد
ل ْلما ًال[ طه  ،]111 :اهً ٌبة فً اادنٌا ااآل رة.
َحا َح ْلد َح َح
.3

اراى اإلمام أ مد عي أبً هرٌرة  ال « :ال رجلٌ :ا رسال هللا إي ف نة ٌُدذ ر مي

رة

ص تها اصٌامها اصد تهاٌ ،ر أنها تإذي جٌرانها ب سانها ،ال  :هً فً اانار  .ال ٌ :ا
رسال هللا ،فإي ف نة ٌُدذ ر مي ة صٌامها اصد تها اص تها ،اأنها تصد باا اار (أي
طي) مي اا ط ،اال تإذي جٌرانها ب سانها ،ال  :هً فً ااجنة »

(مسند اإلمام أ مد ،مسند أبً

هرٌرة ،184/3 ،اأارده ااابانً فً ااس س ة ااص ٌ ة ،ر م ،369/1 :إسناده ص ٌح).

هذه اامرأة أٌضا ااتً ُدذ را ا نبً

 بتز ٌة عااٌة أنها صاامة اامة ،د ٌ اي اها مي

جاانب اا ٌر اا رى ااتً ال ٌ مها إال هللا ،ا ي فٌها عٌبا ًال اا داًال اهً فجاة طٌرة أنها
تإذي جٌرانها ب سانها فقط اٌا بؤف ااها اال بم رها إنما مجرد ماا باا ساي ،اهً أ ل
جرما مي ااقتل ااذي ارد فً اا دٌث ااساب  ،امي هذا أ بر اانبً  أنها فً اانار ،ا ٌراي
ا َحم َحي اانبًِّ فً َحس َح ٍطر َحفؤَحصْل َحب ْل ُد
بي َحج َحب ٍطل َ ،حا َحلُ « :د ْلن ُد
ا َحٌ ْلامًالا َح ِهّلِلرٌبًالا ِهّلِلم ْلن ُده
ااترمذي بسنده عي ُدم َح ا ِهّلِلذ ِهّلِل
ارَ .... ،حا َحل  :أَحالَح
َحا َحن ْل يُد َحنسِهّلِل ٌ ُدر َحفقُد ْل ُد
ا َحٌا َحرسُدا َحل هللا أَح ْل ِهّلِلبرْل نِهّلِلً ِهّلِلب َح َحم ٍطل ٌ ْلُدد ِهّلِل ُدنً ْلاا َحج َّن َحة َحا ُدٌبَحاعِهّلِل ُددنِهّلِلً ِهّلِل
عي اا َّن ِهّلِل
ك َحه َحذاَ ،حفقُد ْل ُد
ك ُد ِّهِهّلِلُ ،د ْل ُد
ا:
اَ :حب َحى َحٌا َحرسُدا َحل هللاَ ،حا َحلَ :حفؤ َح َح َحذ ِهّلِلب ِهّلِل َحسا ِهّلِلنهِهّلِلَ ،حا َحلُ :د فَّ َحع َح ْلٌ َح
ك ِهّلِلب ِهّلِلم َحكِهّلِل َحذاِهّلِل َح
أ ُد ْل ِهّلِلب ُدر َح
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ار
ك أمك َحٌا ُدم َح ُداذَ ،حا َحه ْلل َحٌ ُد بُّظ اا َّن َح
اي ب َحما َحن َحت َح َّ ُدم ِهّلِلبهِهّلِل؟ َحف َحقا َحلَ :ح ِهّلِل َح ْلت َح
َحٌا َحن ِهّلِلبًَّ هللا َحاإِهّلِل َّنا اَحم َحُدإا َح ُدذ َح
اا فً اا َّن ِهّلِل
صا ِهّلِلب ُدد أَح ْلاسِهّلِل َحنت ِهّلِلِهّلِله ْلم »( ،سني ااترمذي ،تاب اإلٌماي عي رسال هللا،
َحع َحى اُد جُداه ِهّلِلِهّلِله ْلم ،أَح ْلا َحع َحى َحم َحنا ِهّلِلِهّلِلر ِهّلِله ْلم ،إِهّلِلالَح َح َح
باب ما جاء فً ص ة ااص ة ،348/7 ،سي ص

ٌح) .ف دٌث م اذ ؤنه ٌشٌر إاى طارة اا ساي اآفاته

اا ِهّلِللام ،تى ٌارد صا به اانٌراي .مي ما د ٌاجد عند هذا اإلنساي مي س مة صدر اعدم
ااقصد إاى إٌذاء ٌره ،ا نه إذ ام ٌضبط اسانه بَّه ع ى اجهه فً اانار.
.4

ما رااه مس م بسنده عي سهل بي س د ااساعدي ال:

 ،فقال  :رسال هللا  :أما أنه مي أهل اانا

ااٌام أ د ما أجزأ ف ي
ااقام  :أنا صا به أبدا

نا ٌ« :ا رسال هللا ما أجزأ منا

 ،ال ف رج م ه  ،ما ا ف ا ف م ه

ال فجرح اارجل جر ا شدٌدا

ر ،فقال  :رجل مي

 ،اإذا أسرع أسرع م ه ،

 ،فاست جل ااماا فاضي نصل سٌ ه باار

بٌي دٌٌه  ،م ت امل ع ى سٌ ه فقتل ن سه

 ،ف رج اارجل إاى رسال هللا

اذبابه
 فقال  :أشهد

أنك رسال هللا  ،ال  :اما ذاك؟  ،ال  :اارجل ااذي ذ را آن ا أنه مي أهل اانار
ااناا ذاك  ،فق ا  :أنا ا م به
ااماا  ،فاضي نصل سٌ ه باار

 ،ف رجا فً ط به تى جرح جر ا شدٌدا
اذبابه بٌي دٌٌه

 ،فؤعلم
 ،فاست جل

 ،م ت امل ع ٌه فقتل ن سه

 ،فقال :

رسال هللا  ،عند ذاك إي اارجل اٌ مل عمل أهل ااجنة فٌما ٌبدا ا ناا اها مي أهل
اانار  ،اإي اارجل اٌ مل عمل أهل اانار فٌما ٌبدا ا ناا اها مي أهل ااجنة
مس م ،تاب اإلٌماي ،باب

»

(ص ٌح

ل ت رٌم تل اإلنساي ن سه اإي مي تل ـ ـ ،ر م.)112 :

هذا اا دٌث اا جٌب ااذي أب ى فٌه هذا ااص ابً ب ء سنا فً ااٌام ااال مي م ر ة ٌبر تى
اااا" :ما أجزأ منا أ د ما أجزأ ف ي" ا انا اام اجؤة ا جمٌي :إنه مي أهل اانار ،افً اا دٌث أي
ذاك أصاب ااناا بااذهال مما دفي أ د ااص ابة أي ٌست شف بره فرآه مي هذه ااشجاعة اانادرة ام
ٌت مل جر ه فقتل ن سه ااست

أي ٌ اي مي أهل اانار.

هذه ااجااة بٌي اا ادٌث اانباٌة سااء فً دٌث اام ا أا اامرأة ااتً عذبا هرة أا ااتً آذا
جٌرانها أا ااشجاع ااذي تل ن سه تصب فً أمر اا د أي هناك فجاة فً ش صٌة ل اا د منهم
ااا بٌنه ابٌي رضا هللا اااجنة بل أاردتهم اانار ،ان ي ترباٌا ب د دراسة سٌرة "سٌدنا إبراهٌم 
أمة فً رجل" ٌجب أي نؤ ذ هذه ااصارة اا ام ة فً جاانب االاتزام ااسب ة انسد هذه اا جااا فً
ٌاتنا ،ابااقطي اي نصل إاى مال االاتزام م ل سٌدنا إبراهٌم  فها اانبً اارسال اام صام ،ا ي
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ع ى اا ل أي نجاهد أن سنا اشٌطاننا

تى ال ت اي عندنا ص ة مي اان ا أا اا دة مي اا بابر أا

ااسبي اامابقاا ،اإي بقً اا مم مي اازالا مما ٌرجى م ه اانجاة بٌي ٌدي هللا ت ااى ،ما ٌقال
ك َحااسِهّلِل ُدي ْلاا َحم ْلغ َحِهّلِلر ِهّلِلة
ِهّلِلش إِهّلِل َّال اا َّ َحم َحم إِهّلِليَّ َحر َّب َح
اإل ْل ِهّلِلم َحا ْلاا َح َحاا َح
ِهّلِلٌي َحٌجْل َحت ِهّلِلنب َح
سب انه عي اامإمنٌي  :ااَّذ َح
ُداي َح َحباب َحِهّلِلر ْل ِهّلِل
[اانجم  .]32 :اهذا ها اادرا اا م ً ااال ااذي ٌجب أي نست ضره فً ل ص ة عندما نذ ر
سٌدنا إبراهٌم  فً ااتشهد افً ل آٌة ٌرد فٌها ذ ر سٌدنا إبراهٌم  ،اٌ ي همنا ااال ٌف أتبي
م ة سٌدنا إبراهٌم  تى ال أ ُد َحس ِهّلِله ن سً ،ما ال سب انهَ  :حا َحمي َحٌرْل َح بُد َحعي ِّم َّ ِهّلِلة إِهّلِلب َحْلراهِهّلِلٌ َحم إِهّلِلالَّ َحمي
ِهّلِلٌي [ اابقرة  .]130 :فن اي شج انا
َحس ِهّلِل َحه َحن ْل َحس ُده َحااَح َحق ِهّلِلد اصْل َحط َح ْلٌ َحناهُد فِهّلِلً اا ُّظد ْلن َحٌا َحاإِهّلِل َّن ُده فِهّلِلً اآل َحِهّلِلر ِهّلِلة اَحم َحِهّلِلي ااصَّااِهّلِل َح
فً م رفة أهم جاانب اا ل ااا جااا ااا ل ٌاسا ع ى هذا اانماذج اامت امل مي سٌرة سٌدنا
إبراهٌم ع ٌه اع ى نبٌنا مال ااص ة اااتس ٌم.
ل هإالء ٌ تاجاي إلعادة بناء هذه ااجاانب اام قادة بل أي ن قى هللا فنجد أن سنا فً باتقة ضب
هللا أا فً ر جهنم ااا ٌاذ با  ،م ل اامجرم ااذي ٌ ااف مادة فً ااقاناي اٌ ُدا ب بااسجي مدى
اا ٌاة ،اال ٌستطٌي أي ٌ َّدعً ااتزامه بااقاانٌي ما عدا مادة اا دة؛ تى ٌنال اابراءة مي جرمه.
نرٌ ُدد أي نصني ٌاتنا مي جدٌد فً ل جاانبها ،ما نرى إ باالًال ع ى ااصف ااال فً اامسجد ،نرٌد
أي نرى مإسساا اشر اا إنتاجٌة ناج ة م ااٌة ع ى منهج اإلس م ،ما نرى أ ًال ا اأ ًالتا فً اٌة
اي فً اٌة اا ب ااق بً إذا تزاجا ،ااات اهم اا ق ً اااتنا م ااجسدي .
اانضج اا مً ،نرٌد أي ٌ ا
نرٌ ُدد أي نرى إ ساسا ًال به مام مي اانا فن ٌش همام أُدمَّة ال همام أ َحمة ما اي سٌدنا إبراهٌم " أُدمَّة
فً رجل".
أما ٌف نتغٌر عم ٌا إل داث ااتاازي ااذي فص ته فً هذه اادراسة ف ً أ ٌل  -من ا ا ت رار  -إاى
هذه اا تٌباا ااترباٌة اا م ٌة اااا ٌة ااتً أاَّ ُدتها ا دمة مي ٌس اي م صٌي جادٌي اتغٌٌر أن سهم
أاال م إص ح مجتم هم اإعزاز أمتهم اإنقاذ عااَحمهم انٌا ،امي هذه اادراساا ااترباٌة:
 .1ااصراع مي ااشٌطاي.
 .2ااصٌام اجام ااشهااا ااربي.
 .3اابا اإلٌماي ب د رمضاي.
 .4اااسابل اا م ٌة اا مسة إلص ح ساة ااق اب.
 .5هجرة اادعاة أم اارعاة.
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ُد ي أُدمة اأنا رجل ،اترك اراءك بصمة ربانٌة ،ما ال سب انه ات ااى عي سٌدنا إبراهٌم

:

ُداي [ ااز رف  ،]28 :ترك ار اءه مة هللا ٌه ادي بها
َ حا َحج َح َح َحها َح ِهّلِل َحم ًالة َحبا ِهّلِل َحٌ ًالة فِهّلِلً َحعق ِهّلِلِهّلِلب ِهّلِله اَح َح َّ ُده ْلم َحٌرْل ِهّلِلج َح
ااناا ،ال اذهب إاى مسجد إال اتترك نارًال ا " مة

" ،م تبة ا قرآي م تا ة  ،تابًالا ماز ًالعا ٌ ،رًال ا

منتشرًال ا ،م االًال نادرًال ا ،ااة اٌتٌم ،إ سا ًالسا بإ اانك فً ف سطٌي ،مشار ة فً رأب ااصدع فً اا را
ب د أي تمز  ،نرٌد أي نساهم اأي نش ر أي هذه أزمتنا فً بٌتنا ااٌسا أزمة ارج عاامنا .
أسأل هللا أن ٌهدٌنا ألرشد أمرنا ،وأن ٌجعلنا على ملة "سٌدنا إبراهٌم  أمة فً رجل".
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الخالصة
سنة ،حٌث كر
 .1لسٌدنا إبراهٌم  حضور كبٌر فً القرآن الكرٌم وال ُ

 69مرة ،منها

ما ٌؤكد ارتباط األمة كلها به ألنه سمانا "المسلمٌن" ،ووجوب اتباع ملته وأنه
؛ فهو ال ي رفع

أبو األنبٌاء ،كما تؤكد على ارتباط شعٌرة الحج بسٌدنا إبراهٌم

 ،وقام بتطهٌر البٌت ،وأ ن فً الناس

القواعد من البٌت مع ولده إسماعٌل

بالحج ،ودعا لمكة باألمن أوال ثم بالبركة فً الرزق ثانٌا ،وأمرنا أن نتخ مقامه
مصلى ،كما أكد القرآن على أولوٌة المسلمٌن به دون المِلل األخرى.
سنة النبوٌة على ما جاء فً القرآن الكرٌم وأضافت ت صٌالً ومعانً
 .2أكدت ال ُ
جدٌدة ،منها أن سٌدنا محمدا

 هو أشبه شًء

إبراهٌم  ،وفصلت األحادٌث فً قصة سٌدنا إبراهٌم

– َخلقا ً و ُخلقا ً  -بجده سٌدنا
 وزوجته سارة مع الملك
 وبدء

سنة ت صٌال كبٌرا حول قصة السٌدة هاجر وإسماعٌل
الظالم ،كما قدمت ال ُ
العمران حول الكعبة ببركة وجودهما ،و َب ٌَّنت أن النبً

 دعا للمدٌنة بمثلً ما

دعا سٌدنا إبراهٌم لمكة أمنا ً وسعة رزق ،كما فصلت فً قصور بناء الكعبة على
قواعد سٌدنا إبراهٌم

 ،وهناك ت صٌل أكثر حول

ارتباط شعٌرتً الصالة والحج

سنة خصوصٌات فرٌدة لسٌدنا إبراهٌم
بسٌدنا إبراهٌم  ،وقدمت ال ُ

 أنه خٌر

البرٌة ،وأنه أول الخالئق ٌُكسى ٌوم القٌامة ،وأنه طوٌل القامة حوله الولدان
ِ
المخلدون فً الجنة ،وأنه أول من ض ٌَّف الضٌف ،واختتن ،وقص الشارب ،وفرح
بالشٌب.
ٌ .3بدو لً  -بحق  -أن أكبر نقاط تمٌز سٌدنا إبراهٌم
السبعة ،وهً:

 هو اكتمال جوانب االلتزام

عالقته بربه ،وأبٌه ،وزوجتٌه ،وولده ،وقومه ،والسلطة

بأي من ه ه الجوانب.
السٌاسٌة ،وإصالح المستقبل ،دون أدنى درجة من اإلخالل ٍّ
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 .4حمل سٌدنا إبراهٌم

 فً قلبه وعقله أرقى العالئق مع هللا تعالى قنوتا ً وإخباتاً،

ً
وشكراً ودعا ًء ،وحلما ً
وإنابة ،وتماما ً ووفا ًء ،فكان رمزاً فً كمال التسلٌم ألمر هللا
تعالى مهما كان األمر شدٌدا على الن س.
 .5وقد جاءت عالقته

 بأبٌه رغم ك ره وشدته نمو جا ً ٌقتدى ،ومثاالً ٌحت ى فً

الرفق واألدب ،والنصح وطٌب ال ُخلق ،مما نحتاج معه أن نراجع م اهٌم الوالء
والبراء مهتدٌن بهدي سٌدنا إبراهٌم  مع أبٌه.
 .6لقد ضرب سٌدنا إبراهٌم

 المثل األعلى فً ُحسن العِشرة مع زوجتٌه فً العدل

بٌنهما عامة ،وفً الربانٌة والحكمة مع زوجته األولى سارة خاصة فً المحنة مع
الملك الظالم ال ي أراد اغتصابها ،ومع زوجته الثانٌة هاجر لما حملت ووضعت
إسماعٌل  فوضعها بجوار بٌت هللا الحرام وتعاهدها مع ولدها بشكل دائم ،كما
كان نمو جا ٌقتدي لكل األزواج عند العقم واإلنجاب.
ٌ .7قدم سٌدنا إبراهٌم

 مثاال أروع فً تربٌة أوالده فهما ً وتطبٌقا ً حٌث كان مهتما ً

بالتربٌة اإلٌمانٌة أوالً ،ثم التربٌة االجتماعٌة ثانٌاً ،والمادٌة أخٌراً ،وعملٌا ً :كان
ٌأخ أوالده معه إلى المسجد ،والتزم منهجٌة الحوار مع أوالده فً كل موقف،
حتى فً المقطوع به شرعا ،كما اعتمد منهجٌة الوصٌة ألوالده فً حٌاته وبعد
وفاته ،مما ٌوجب مراجعة مناهج ووسائل التعامل مع أوالدنا فً ضوء ه ا الهدي
اإلبراهٌمً.
 .8تتجلى مواقف سٌدنا إبراهٌم

 مع قومه فً البدء فً العطاء وشدة الحرص على

قومه قبل النصح والتوجٌه ،وفً جعل بٌته قبلة للضٌ ان و وي الحاجات ،ثم
ابتكار وسائل جدٌدة فً الدعوة ،مثل تصنعه أنه ٌؤمن بأن الكوكب أو القمر أو
الشمس آلهة ٌمكن أن تعبد ،ثم حزمه بعد لك فً تكسٌر األصنام ،واحتماله البالء
فً سبٌل نشر عقٌدته بٌن قومه ،مما ٌؤسس لضرورة ال كاء االجتماعً والعطاء
اإلنسانً مع التجدٌد واالبتكار فً وسائل الدعوة.
ٌ .9قدم سٌدنا إبراهٌم

 نمو جا آخر فً اإلٌجابٌة الراشدة مع السلطة السٌاسٌة

مهما كانت ظالمة كافرة ملحدة فلم ٌعتزل النمرو أو ٌعتدي علٌه ،بل اختار الحوار
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القوي وال ِ
جاج ال كً؛ حتى ُبهت ال ي ك ر ،مما ٌؤسس لضرورة العمل السٌاسً
ح ِ
الراشد.
.10

لم ٌكت ِ
ف سٌدنا إبراهٌم

 بإصالح زمانه ال ي عاش فٌه بل كان ُملهما ً فً

وضع معالِم إصالح المستقبل إلى ٌوم القٌامة ،فً اختٌار الشعار واالسم الرائق
السامً "المسلمٌن" ،ودعا هللا أن ٌبعث فً األمة رجالً ،وحدد مهامه فً التالوة
والعلم والتزكٌة ،فاإلصالح ٌبدأ إ ن باختٌار الرسالة ثم الرجل ال ال ي ٌحمل
الرسالة إلى الناس أجمعٌن.
.11

إ ا أردنا إصالح واقعنا المعاصر فالبد أن نعالج ال جوات الحادة فً حٌاتنا
 فً اكتمال جوانب االلتزام السبعة،

التً تباعدنا عن االقتداء بسٌدنا إبراهٌم

حٌث نجد من ٌهتم بالجانب الروحً على حساب الجانب ال كري ،ونجد من ٌهتم
بالم ردات العلمٌة وهو قاسً القلب ،ومن ٌهتم بعقله وقلبه وهو جافً ال ُخلق مع
أب وأم ،وأخ وأخت ،وزوج وولد ،وجار ورحم ،وأصدقاء وخالن ،وهناك من
تناقض شعائره التعبدٌة معامالته الٌومٌة ،وهناك من ٌعبد هللا على حر ٍ
ف فإن
أصابته فتنة فً أهله ،أو ولده ،أو بدنه ،أو ماله ،أو حرٌته ،انقلب على وجهه،
وهناك من هو بارع فً تجارته ،فاشل فً عالقته مع زوجته ،وتربٌته لولده،
وهناك من ٌُعرف بكل صنائع الخٌر فً فقره دون غناه ،فً رضاه دون غضبه،
فً صحته دون مرضه ،فً شخصه دون مشاركة فً اإلصالح االجتماعً
واالقتصادي واإلعالمً والسٌاسً ،وه ه كلها فجوات تحتاج

– بشاٌة الجدٌة

–

فنكب على وجهنا فً النار ،فً الوقت ال ي
إلى استدراك األمر قبل أن نلقى هللا
ُ
كان فً اإلمكان ُحسن االقتداء بملة سٌدنا إبراهٌم
المرسلٌن ،كً نسد ه ه ال جوات فً حٌاتنا أجمعٌن.
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 وهدي سٌدنا محمد

 خٌر

المحتوى
تقدٌم.
المقدمة.

المطلب األول :سٌدنا إبراهٌم  بٌن القرآن والسنة.
الجانب األول :سٌدنا إبراهٌم  فً القرآن الكرٌم.
أاال :ارتباط اسم ااُدمة ها بسٌدنا إبراهٌم . انٌا :اجاب االتباع ام ة سٌدنا إبراهٌم  ب د صد اإلٌماي به . اا ا :سٌدنا إبراهٌم  أبا اانبٌاء .راب ا :ترتبط ش ٌرة اا ج بسٌدنا إبراهٌم .  امسا :ن ى هللا ت ااى أاااٌة ٌر اامس مٌي بسٌدنا إبراهٌم . الجانب الثانً :سٌدنا إبراهٌم  فً السنة النبوٌة:
أاال :سٌدنا م مد  أشبه شًء بجده سٌدنا إبراهٌم . انٌا :سٌدنا إبراهٌم  ازاجته سارة ااام ك االاام. اا ا :سٌدنا إبراهٌم  اأسرته ابٌا هللا اا رام.راب ا :سٌدنا إبراهٌم  ات رٌم م ة ااادعاء اها اابر ة. امسا :صار بناء اا بة عي ااعد إبراهٌم.سادسا :ارتباط مناسك اا ج بسٌدنا إبراهٌم .ساب ا :ارتباط ش ٌرة ااص ة بسٌدنا إبراهٌم . -امنا :صاصٌاا فرٌدة اسٌدنا إبراهٌم  فً ااسنة اانباٌة.

المطلب الثانً :سٌدنا إبراهٌم  واكتمال جوانب االلتزام السبعة:
 ااجانب ااال  :سما ع ته بهللا عز اجل. ااجانب اا انً  :اابر بااب تى اا اي ااب افراًال . ااجانب اا ااث ُ :دسي اا شرة مي زاجتٌه.49

 ااجانب اارابي ُ :دسي تربٌته أاالده. ااجانب اا اما  :إ رام انصح امه امجتم ه. ااجانب ااسادا :اإلٌجابٌة مي الس طة ااسٌاسٌة. -ااجانب ااسابي :اات طٌط إلص ح اامستقبل.

المطلب الثالث :فجوات وحلول من سٌرة سٌدنا إبراهٌم .
الخالصة.
المحتوى.
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مة ااغ ف:
هذا اا تاب م اٌشة بٌة عق ٌة اجدانٌة ،مي ااسٌرة اا َّندِهّلِلٌة اسٌدنا إبراهٌم
اااسُدنة اانباٌة،

ااستنباط أر ى جاانب ااتمٌز فً سٌدنا إبراهٌم

االاتزام ااسب ة :فً

 فً ااقرآي
 اهً ا تمال جاانب

ع ته بربه ،اأبٌه ،ازاجتٌه ،اااده ،ا امه ،اااس طة ااسٌاسٌة،

اإص ح اامستقبل ،مي إسقاط ذاك ع ى إص ح اا جااا اا ادة فً ٌاتنا ااٌامٌة سااء
اارا ٌة أا اا رٌة أا اا ُد قٌة أا االجتماعٌة أا اال تصادٌة أا اإلع مٌة أاااسٌاسٌة؛ أم ًال
فً االجتهاد فً سد هذه اا جااا است هاما ًال قٌقٌا ًال ال اهمٌا ًال مي سٌرة سٌدنا "
فً رجل".
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إبراهٌم  أُمة

