�سيدنا �إبراهيم ÷ ...
«�أمـــــــة يف رجـــــــل»
(اجلزء )2
�أ.د� .صــــالح �ســـــلطــان

امل�ست�شار ال�شرعي للمجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية
يف مملكة البحرين

تقدمي
احلمد هلل ال��ذي جعلنا على ملة
�إبراهيم ÷ وال�صالة وال�سالم
على �سيدنا حممد “دعوة �أبينا
�إب ��راه� �ي ��م ÷” ،وع��ل��ى الآل
والأ�صحاب الذين اتبعوه �إىل يوم
القيامة ،وبعد...
في�ستمر رحيق اخلري و�أمطار الرب
يف هذا اجلزء الثاين عن “�سيدنا
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�إب��راه �ي��م�..أم��ة يف رجل” ،يقدم
لنا فيه امل�ست�شار الأ�ستاذ الدكتور
�صالح �سلطان ر�ؤي��ة جديدة عن
جوانب النبوغ ال�سبعة التي جعلت
من �سيدنا �إبراهيم ÷ فريدا
�أ��ص�ي�لا يف ت��اري��خ �أم�ت�ن��ا وواقعنا
املعا�صر.
و�إن �ن��ي �أدع���و اهلل �أن يجعل من
ه��ذه ال�سل�سلة املباركة “ق�ضايا
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اجتماعية و�إ�سالمية” �سببا يف
تغيري حقيقي لأبناء �أمتنا ،ع�سى
�أن ي�شرق عليها نور العز والتمكني
ب�إذنه تعاىل.
واهلل ويل التوفيق...
عبد اهلل بن خالد �آل خليفة
رئي�س املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية
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مقدمة
احلمد هلل �صاحب النعم وبارئ
الن�سم ،وال�صالة وال�سالم علي
خري الهداة �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه ومن وااله ،وبعد....
فهذا هو اجل��زء الثاين من كتاب
«�سيدنا �إبراهيم�...أمة يف رجل»
وه���و ب �ح��ق ع �م��دة ه���ذا الكتاب
وجوهره ،فبعد �أن قدمت يف اجلزء
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الأول مقدمة ��ض��روري��ة ودرا�سة
حتليلية عن �سيدنا �إبراهيم ÷
يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
مب��ا �أظ�ه��ر مت�ي��زا خا�صا ل�سيدنا
�إبراهيم ÷ ،ي�أتي ه��ذا اجلزء
ا�ستنباطً ا لأ�سباب هذا التميز يف
ت��وازن كل دوائ��ر االلتزام يف حياة
�سيدنا �إبراهيم ÷ و�أهمها:
اجلانب الأول � :سمو عالقته
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باهلل عز وجل.
اجلانب الثاين :الرب بالأب حتى
لو كان كافر ًا .
اجلانب الثالث :حُ �سن الع�شرة
مع زوجتيه.
اجلانب ال��راب��ع :حُ �سن تربيته
�أوالده.
اجلانب اخلام�س� :إكرام ون�صح
قومه وجمتمعه.
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اجلانب ال�ساد�س :الإيجابية مع
ال�سلطة ال�سيا�سية.
اجل��ان��ب ال�����س��اب��ع :التخطيط
لإ�صالح امل�ستقبل.
وه ��ذه ب�ح��ق مت�ث��ل ق�م��ة ال�ن�ب��وغ يف
ر�سول نبي مبكانة �سيدنا �إبراهيم
÷ ولقد كان هذا اال�ستنباط من
�أعظم الفيو�ضات الربانية التي منَّ
علي من التدبر يف ن�صو�ص
اهلل بها ّْ
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القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية عن
�سيدنا �إبراهيم ÷  ،مما يوجب
�أن يراجع ك ٌّل منا نف�سه :هل نقتدي
ب�سيدنا �إبراهيم ÷ يف كل جوانب
حياتنا �أم �أننا نختزل التزامنا يف
جانب دون �آخر؟! هذه هي الر�سالة
الكربى التي يحملها هذا الكتاب.
�أدع��و اهلل �أن يعيننا على �أنف�سنا
لنــح�ســن االقتـــداء ب�ســــــيدنا
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�إبراهيــم ÷ يف اكتمال وتوازن
جوانب االلتزام ال�سبعة يف حياتنا
اخلا�صة والعامة ،حتى نلقى اهلل
غري م�ضيعني للأمانة �أو م�شوهني
للر�سالة.
واهلل ويل التوفيق...
�أ.د� /صالح الدين �سلطان

مملكة البحرين
�صفر 1430هـ  /فرباير 2009م .
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املطلب الثاين
�سيدنا �إبراهيم ÷ واكتمال
جوانب االلتزام ال�سبعة
�إذا كانت الن�صو�ص ال�شرعية من
ق ��ر�آن و�سنة ناطقة ب��رق��ي مكانة
�سيدنا �إبراهيم ÷ عند اهلل تعاىل
ثم عند امل�ؤمنني يف كل زمان ،ف�إنني
�أعتقد بيقني �أن �أبرز جوانب النبوغ
يف �سيدنا �إب��راه�ي��م ÷ �إ�ضافة
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ملا �سبق عر�ضه يف القر�آن وال�سُ نة
هو اكتمال وت��وازن دوائ��ر وجوانب
االلتزام ال�سبعة لديه ،وكانت هذه
ه��ي خال�صة املعاي�شة م��ع القر�آن
وال�سُ نة بالعقل ت��دب��راً ،وبالقلب
ت�أثراً ،وبالنف�س تغرياً� ،أما عن هذه
اجلوانب ال�سبعة فهي كما يلي:
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اجلانب الأول
�سمو عالقته باهلل عز وجل
�إن عبارات القر�آن و�ألفاظ ال�سُ نة
النبوية ت�ؤكد بيقني �أن اهلل تبارك
وتعاىل يحب عبده ونبيه ور�سوله
وخليله �إبراهيم حبا فيا�ضا ،حيث
يقول تعاىل�} :إِنَّ �إِبْرَ اهِ يمَ كَانَ
َل ي َُك
�أُمَّةً قَ ا ِنتًا للِهَّ ِ َحنِيفًا و مَ ْ
ني * �شَ اكِرً ا لأَ ْن ُعمِهِ
مِنَ المْ ُ�شْ رِ ِك َ
14
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اط
اجْ َتبَا ُه وَهَ ���دَ ا ُه �إ ىَِل ِ�صرَ ٍ
مُ�سْ َتقِيمٍ {(النحل ،)121 - 120:وو�صفه
أنه}:للِيمٌ �أَوَّا ٌه
يف �سورة هود ب� حَ َ
وكان�}:صدِّ يقًا
ِ
ِيب{(هود ،)75 :
ُّمن ٌ
َن ِبيًّا{(مرمي ،)41:و�أوتي ر�شده كامال
كما ق��ال ت�ع��اىلَ } :ولَ��قَ��دْ �آ َت ْينَا
�إِبْرَ اهِ يمَ رُ�شْ دَ ُه مِنْ قَ بْلُ وَكُ نَّا بِهِ
عَ المِ ِنيَ{(الأنبياء ،)51:وو�صفه ب�أنه:
} َو َّف� ��ى{ (ال �ن �ج��م � ،)37 :أم ��ا �سورة
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ال�صافات فرت�سل �سالم ًا دائم ًا
متـــوا�صــــ ًال علـــــى �إبراهيــــم
÷��َ �}:س�لامٌ عَ لَى �إِبْرَ اهِ يمَ {
(ال�صافات� .)109:أما يف �سورة البقرة
فهي �أكرث �سور القر�آن ذكر ًا ل�سيدنا
�إبراهيم ÷ ،فقـــد قــال �ســبحانه:
} َو�إِ ِذ ا ْب َتلَى �إِبْرَاهِ يمَ َربُّهُ ِب َك ِلمَاتٍ
َّا�س
َتهُـنَّ قَ الَ �إِنيِّ جَ اعِ ل َُك لِلن ِ
َف�أ مَ َّ
�إِمَامًا{(البقرة ،)124 :منها حماولة
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امللك االعتداء على زوجته ،وت�أخر
الرزق بالولد عمر ًا مديداً ،وملا رزق
به �أُم��ر �أن يبعده عنه �إىل �أر���ض ال
زرع فيه وال �ضرع ،ثم �أُمر بذبحه،
واب � ُت �ل��ي ب ��أب �ي��ه ��ص��ان��ع الأ� �ص �ن��ام،
وابتُلي يف جمتمعه برف�ض ر�سالته
وحماولة �إحراقه� ،إىل غري ذلك من
االبتالءات التي ي�صدق فيها ،قول
ابن عبا�س( :مل يبتلَ �أحد بهذا الدين
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ف�أقامه �إال �إبراهيم ÷ ،ابتاله اهلل
بكلمات ،ف�أمتهن ،قال :فكتب اهلل
له الرباءة فقــــالَ } :و�إِبْرَ اهِ يـــــمَ
الَّذِ ي َوفَّــى{ (�سورة النجم ،)37 :قال:
ع�شر منها يف «الأح ��زاب» ،وع�شر
منها يف «ب ��راءة» ،وع�شر منها يف
«امل�ؤمنون» و «�س�أل �سائل» ،وقال:
�إن هذا الإ�سالم ثالثـــــون �سـهما)
(تف�سري الطربي.)563/2 ،
18
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�أما ملاذا ابتاله اهلل كل هذا البالء؟
ف�ي�ف���س��ره احل��دي��ث ال� ��ذي �أورده
الرتمذي من حديث �سَ عْدٍ بن �أبي
وقا�ص ر�ضي اهلل عنه َق��الَ ُ « :قلْتُ
َّا�س �أَ�شَ ُّد َب َالءً؟
يَا رَ�سُ ولَ اللهَّ ِ �أَيُّ الن ِ
َق ��الَ ÷ « :الأَ ْن�� ِب�� َي��اءُُ ،ث��مَّ الأَمْ � َث � ُل
َف��الأَمْ � َث��لُ  ،حَ تَّى ُي ْبتَلى الرَّجُ ُل عَ لى
َق��دَ ِر دِي ِن ِه َ ،ف ��إِنْ َك��انَ َ�صلْبَ الدينِ
لا ُ�ؤهَُ ،و�إِنْ كَانَ فيِ دِي ِن ِه ِر َّق ٌة
ا�شْ َت َّد بَ� َ
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ا ْب ُتلِيَ عَ لى حَ �سَ بِ ذل َِك� ،أَ ْو قَدَ ِر ذل َِك،
َفمَا يَزَ الُ ا ْل َب َال ُء بِا ْل َعبْدِ حَ تَّى يَدَ عَ ُه
ْ�ض وَمَ ا عَ َل ْي ِه خَ طِ ي َئةٌ»
مي�شِ ي فيِ الأَر ِ
( �سنن الرتمذي ،رقم ،2398 :وقال:ح�سن �صحيح،
و�أورده الألباين يف �صحيح الرتغيب ،-رقم،3402 :
وقال حديث �صحيح).

لقد كان �سيدنا �إبراهيم ÷ يف
البالء رمزا وقدوة يف الر�ضى عن
اهلل وال�شكر ل��ه ،واحل��ق �أن��ه �إذا
20
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ابتالنا اهلل فر�ضينا عنه ف�سنكون
لا لر�ضى اهلل� ،إذ كيف نطلب
�أه� ً
ر�ضى من ال نر�ضى عنه؟! لي�ست
العالقة مع اهلل اجتاه ًا واح��د ًا بل
مزدوجـــــــــة ،كمـــــا قـــــــال تعالــــى:
الل عَ ْنهُمْ َور َُ�ضو ْا عَ نْهُ {
} ر َِّ�ضيَ هّ ُ
(املائـــدة  ، )119 :وقــــولـه �ســــبحانــــه:
} يُحِ ُّبهُمْ َويُحِ بُّونَهُ { (املائدة ،)54 :
�إذا �أردنــــــا �أن نتــــذوق طرفا من
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هذا احلديث الرائع من رب العزة
عن خليله �إبراهيم ÷ ف�سنجد �أن
ربنا �سبحانه يقدم �إبراهيم ÷
يف �أهل التمام والوفاء الكامل ،كما
قال ابن عطاء اهلل ال�سكندري�«:إذا
�أردت �أن تعرف عند اهلل مقامك
ف��ان�ظ��ر فيما �أق ��ام ��ك» ،ك�م��ا قال
تعاىلَ }:و�إِبْرَ اهِ يمَ الَّذِ ي َوفَّى {
(ال�ن�ج��م  ، )37 :وق��ول��ه ت�ع��اىل� } :إِنَّ
22
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�إِبْرَ اهِ يمَ كَانَ �أُمَّةً { (النحل ،)120 :
وال�س�ؤال هنا ملاذا كان �أُمَّة؟ وي�أتي
اجلواب يف الآية نف�سها ،لأنه كان:
} قَ ا ِنتًا للِهَّ ِ {(النحل � ،)37 :أي:
قنوتٌ يف الليل ،ودع��ا ٌء يف ال�سحر،
وبكا ٌء يف ال�صالة ،وخ�شو ٌع ورجاء،
وي�ضاف �إىل ه��ذا امتثاله للملك
�سبحانه« :اذبح ولدك ،فكان ل�سان
يل
حاله �أن قال� :أنت يا رباه �أحب �إ َّ
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من فلذة كبدي؛ فلأذبحن ولدي»،
و�شرع يف التنفيذ العملي كما ق�ص
القر�آن الكرمي} :يَا ُبنَيَّ �إِنيِّ �أَرَى
��ك فَانظُ رْ
فيِ المْ َنَا ِم �أَنيِّ �أَ ْذبَ��حُ َ
مَاذَا تَرَ ى قَ الَ يَا �أَبَتِ ا ْفعَلْ مَا
ُت�ؤْمَرُ �سَ تَجِ دُ نيِ �إِن �شَ اء اللهَّ ُ
ال�صابِرِ ينَ * َف َلمَّا �أَ�سْ َلمَا
مِنَ َّ
ني * َونَا َد ْينَا ُه �أَنْ
َو َتلَّهُ ِللْجَ ِب ِ
يَ��ا �إِبْ��رَ اهِ ��ي��مُ * قَ ��دْ َ�صدَّ قْ تَ
24
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ن���زِ ي
ِ���ك جَ ْ
ال���رُّ �ؤْيَ���ا ِ�إنَّ����ا كَ���ذَ ل َ
المْ ُحْ �سِ نِـنيَ{(ال�صافات ، )105 - 102 :
وال�س�ؤال هنا� :أمل يُ�سلم من قبل؟
واجل ��واب :بلى ،ولكن ه��ذا ت�أكيد
لاللتزام وجتديد للإ�سالم وبيان
عملي على حقيقة الإمي��ان عندما
ي�شتد االبتالء على الإن�سان ،هنا
يبدو ب�شكل وا�ضح هل نحن تراب
تذروه الرياح؟! �أم حدي ٌد ي�صد�أ يف
25

أملا�س يزيده
املاء؟! �أم �أننا ذهبٌ و� ٌ
املاء نقاء وتزيده النريان �صفاءً؟!
ه�ك��ذا امل ��ؤم��ن وه�ك��ذا ك��ان �سيدنا
�إبراهيم ÷ ،فلنتعلم كيف نواجه
ال �ب�لاء ،ك�ي��ف ن�ت�ع��ود ال��ر��ض��ا عن
اهلل ،وال��ر��ض��ا معناه ال�شكر عند
النعمة الأوىل ،وا�ستمرار ال�شكر مع
ا�ستمرار العطاء � ،شكر قويل و�شكر
عملي� ،أما �إذا حُ َّم البالء فال�صرب
26
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عند ال�صدمة الأوىل ،وا�ستمرار
ال�صرب مع طول البالء.
ما �أحلمك رباه على عبادك ترزقهم
بالليل والنهار وي�شكرون غريك،
كما ق��ال �سبحانه} :وَقَ لِيلٌ مِنْ
عِ بَادِيَ ال�شَّ كُورُ{(�سب�أ  ،)13 :وكما
جاء يف احلديث القد�سي حيث قال
النبي ÷ فيما يرويه عن ربه �« :إين
والإن�س واجلن لفي نب�أ عظيم �أخلق
27

ويعبد غريي� ،أرزق وي�شكر �سواي،
خ�يري �إىل ال�ع�ب��اد ن��ازل و�شرهم
�إىل �صاعد� ،أحتبب �إليهم بالنِعم
و�أن��ا الغني عنهم ،ويبتعدون عني
باملعا�صي وهم �أحوج �شيء �إيلَّ� ،أهل
ذك��ري �أه��ل حمبتي� ،أه��ل حمبتي
�أه ��ل ��س�ي��ادت��ي� ،أه ��ل مع�صيتي ال
يل
�أقنِّطهم من رحمتي ،ف�إن تابوا �إ َّ
ف�أنا طبيبهم ،و�أن��ا حبيبهم ،ف�إين
28
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�أح��ب التوابني و�أح��ب املتطهرين»
(�أورده الألباين يف ال�سل�سلة ال�ضعيفة من حديث �أبي
الدرداء� ،ص.)2371

وال زلت �أتعجب من كرثة اال�ستمتاع
بنِعم اهلل مع الكفر به وجحود ف�ضله،
وق��د كنت قادما من �أمريكا ،ويف
الطائرة �إىل لندن كان عن ي�ساري
�شيوعي ملحد من فنلندا ،وعن مييني
كاثوليكي من بريطانيا ،يقول امللحد
29

ك�أنه يتنف�س الهواء « :ال وجود ل�شيء
ا�سمه اهلل» ،ويقول الكاثوليكي�« :إن
اهلل متعدد» ،فجل�ست �أحاور االثنني
معاً :يا قوم �إنه اهلل الواحد الأحد،
ه��ل م��ن خ��ال��ق غ�ير اهلل يرزقكم
م��ن ال�سماء والأر� ��ض؟!}مَ��ا َلكُمْ
تكُمُ ونَ { (ال�صافات ،)154 :
َكي َْف حَ ْ
كيف تكفرون وقد خلق اهلل وحده
لنا ال�سموات والأر�ضيني؟! } َكي َْف
30
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َتكْفُ رُ ونَ بِ��اللهَّ ِ وَكُ نتُمْ �أَ ْموَات ًا
َف�أ َْحيَاكُ مْ ثُمَّ مُيِي ُتكُمْ ثُمَّ يُحْ يِيكُمْ
ثُمَّ �إِ َليْهِ تُرْ جَ عُونَ {(البقرة .)28 :
ونحن الآن يف عامل ميتلئ بال�شيوعية
والعلمانية وكالهما �ضالل ،منهج
ال�شيوعية“ :ال �إله واحلياة مادة”
�أي ال وج ��ود هلل  ،وال دور ل��ه يف
احلياة ،وكانت هذه هي املادة الأوىل
يف د�ستور االحتاد ال�سوفيتي الذي
31

حالفناه و�أطعناه زمان ًا طويالً ،منذ
الن�ش�أة يف 1917/10/23م حتى
انهار يف 1992/12/ 26م ،وورثت
رو�سيا ه��ذه العقيدة حتى اليوم،
هذه هي املنظومة الأوىل.
�أما املنظومة الثانية فمنهجها�« :أال
له اخللق ولنا الأم��ر»� ،أي �أن اهلل
م��وج��ود ،ولكنه متعدد ،فهو الذي
خلق ونحن الذين نحكم ،نفعل ما
32
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ن�شاء ،نُحل الربا والزنـا والظلم
والطغيانُ ،نحـــــل جتارة املحرمات،
وه� ��ؤالء مـــــــلأوا الأر� ��ض ظلمـــ ًا
وفجور ًا حتت عنـــــوان ال�صليب ،ثـم
يزعمون زورا �أنهـــم �أوىل النــــا�س
ب�إبراهيم ÷ ،وال�ق��ر�آن يكذبهم
لأن �إبراهيم ÷ الذي �آمن بربه
خ��ال �ق��ا� ،أ� �س �ل��م ل��ه ط��ائ�ع��ا يف كل
�شيء ،فحقق الآي��ة الكرمية�} :أَال
33

لَهُ الخْ َ لْقُ وَالأَمْ��رُ { (الأع��راف،)54 :
وهي املنطومة الأخرية وال�صحيحة
وحدها وغريها ف�ساد وكفر و�ضالل،
وتبقى �أمة الإ�سالم يف اتباعها لنهج
�إبراهيم ÷ �أوىل النا�س به ،كما
َّا�س
ق��ال ت�ع��اىل�} :إِنَّ �أَو ىَْل الن ِ
ِب�إِبْرَ اهِ يمَ َللَّذِ ينَ ا َّت َبعُو ُه وَهَ ـذَ ا
َالل
ال َّنبِيُّ وَالَّ��ذِ ي��نَ �آ َمنُــو ْا و هّ ُ
َولِـيُّ المْ ُ�ؤْ ِمنِــــنيَ{ (�آل عمران ،)68 :
34
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ويقـــــــــــــــول �ســـــــــــبحـــــانـــــــــه:
ال
}مَا كَانَ �إِبْرَ اهِ يمُ َيهُو ِد ّي ًا َو َ
ن َْ�صرَ ا ِن ّي ًا َولَ��كِ��ن كَ��انَ َحنِيف ًا
مُّ�سْ ـــلِم ًا َومَا كَانَ مِنَ المْ ُ�شْ رِ ِكنيَ{
(�آل عمران  ،)67 :البد �أن نواجه ه�ؤالء
باحلوار �إبراز ًا لعقيدتنا ال�صحيحة:
}�أَال لَ���هُ الخْ َ��لْ��قُ وَا أَلمْ��ـ��ـ��ـ��رُ {
(الأع� ��راف ،)54 :فمن �أنتج �سلعة فهو
وحده �صاحب احلق �أن ي�ضع الدليل
35

ال�ستعمالها ،والذي خلق ال�سماوات
والأرا�� �ض�ي�ن والإن�����س واجل� ��ان هو
وح ��ده ال ��ذي ي�ق��ر ق��ان��ون التعامل
يف هـــذه الأر� � ��ض ،كمــا قــــــال
�ســــــبحانـــــــه�} :أَال َي ْعلَمُ مَنْ خَ لَقَ
يف الخْ َ ِبريُ{(امللك.)14 :
وَهُ َو اللَّطِ ُ
وق�ب��ل �أن �أخ�ت��م �سمو العالقة مع
�سيدنا �إبراهيم ÷ �أحب �أن �أذكر
هذا املوقـــف الذي يدل على رغبة
36
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�ســــيدنا �إبراهيم ÷ يف �أن يت�ضلع
من بحار الإميان و�أن يت�شرَّب بكل
وجدانه عقيدة التوحيد ،فال يكتفي
مبقام الإمي��ان بل يجتهد يف طلب
مقام االطمئنان ،يف يقينه الكامل
بقدرة الرحمن على �إحياء املوتى
كما ت�صوره هـذه الآيـــة الرائـعـة:
} َو�إِ ْذ قَ ��الَ �إِبْرَ اهِ يمُ رَبِّ �أَرِنيِ
َل
ت��يِ المْ َ�� ْوتَ��ى قَ ��الَ �أَو مَ ْ
َكي َْف حُ ْ
37

ُت�ؤْمِنْ قَ الَ َبلَى َو َلكِنْ ِليَطْ َمئِنَّ
قَ ْلبِي قَ ���الَ فَ��خُ ��ذْ �أَ ْربَ���عَ���ةً مِنَ
الطَّ يرْ ِ ف َُ�صرْ هُ نَّ �إِ َلي َْك ثُمَّ اجْ عَلْ
عَ لَى كُ لِّ جَ بَلٍ ِم ْنهُنَّ ُجزْ ءً ا ثُمَّ
ادْعُ هُنَّ َي�أْتِين ََك �سَ ْعيًا وَاعْ لَمْ �أَنَّ
حكِيمٌ {(البقرة.)260 :
اللهَّ َ عَ زِ يزٌ َ
هذا هو مقام �سيدنا �إبراهيم من
رب��ه ف��أي��ن نحن م��ن اهلل �سبحانه
وتعاىل؟!
38
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اجلانب الثاين
الرب بالأب حتى لو كان كافر ًا
يف الإ�سالم تقدير واحرتام بالغني
ل�ل�أب��وي��ن ،ف�ق��د ق��رن اهلل برهُ ما
بعبــــادته �سبحانه فقــــال تعالـــــى:
ال
ال َت ْعبُدُ و ْا �إِ َّ
ُّ��ك َ�أ َّ
}وَقَ َ�ضى َرب َ
�إِيَّا ُه َوبِا ْلوَالِدَ يْنِ �إ ِْح�سَ ــــانــــــاً{
(الإ�� �س���راء  ،)23 :وق��د ��ض��رب �سيدنا
�إب��راه �ي��م ÷ امل �ث��ل الأع� �ل ��ى يف
39

ح�سن تعامله مع �أبيه ،وخاطبه بلغة
رقيقة مع �أن��ه ك��ان يتخذ �أ�صناما
�آلهة ويعبدها من دون اهلل ،ولكن
�إبراهيم ÷ ترفق به غاية ما يكون
الرفق ،و�أالن له غاية ما يكون اللني،
وخف�ض له جناح الذل من الرحمة
�أروع ما تكون الذلة من ابن لأبيه،
كما جاء يف �سورة مرمي قوله تعاىل:
ل َت ْعبُدُ
لبِيهِ يَا �أَبَتِ مِ َ
}�إِ ْذ قَ الَ َِ أ
40
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مَا اَل يَ�سْ مَعُ و اََل ُيب ِْ�صرُ و اََل ُي ْغنِي
نك �شَ يْئ ًا * يَا �أَبَ��تِ �إِنيِّ قَ دْ
عَ َ
ل َي�أْت َِك
جَ اءنيِ مِنَ ا ْل ِعلْمِ مَا مَ ْ
فَا َّت ِب ْعنِي �أَهْ دِ َك ِ�صرَ اط ًا �سَ ِو ّي ًا
* يَا �أَبَتِ اَل َت ْعبُدِ ال�شَّ يْطَ انَ �إِنَّ
ال�شَّ يْطَ انَ كَانَ لِلر َّْحمَنِ عَ ِ�ص ّي ًا
اف �أَن مَيَ�سَّ َك
* يَا �أَبَتِ �إِنيِّ �أَخَ ُ
اب مِّ��نَ ال��ر َّْح��مَ��ن َف َتكُونَ
عَ ���ذَ ٌ
لِل�شَّ يْطَ انِ َو ِل ّياً{(مرمي . )45 - 42 :
41

وم��ع ه��ذا الأدب ال��راق��ي ك��ان ر ُّد
الفعل م��ن الأب عنيفاً ،وك��ان ر ُّد
�سيدنا �إبراهيم ÷ لطيفا ،كما
قال �سبحانه وتعاىل} :قَ الَ �أَرَاغِ ٌب
�أَنتَ عَ نْ �آ ِل َهتِي يَا �إِبْراهِ يمُ َلئِن
لر ُْج َمن ََّك وَاهْ جُ رْ نيِ
ل تَنتَهِ َ أَ
مَّ ْ
مَ�� ِل��يّ�� ًا * قَ ����الَ � َ���س�َل�اَ مٌ عَ َلي َْك
�سَ أَ��سْ َت ْغفِرُ ل ََك َربِّي �إِنَّهُ كَانَ بِي
َح ِف ّي ًا * َو�أَعْ تَزِ ُلكُمْ َومَا تَدْ عُ ونَ
42
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مِن دُونِ اللهَّ ِ َو�أَدْعُ و َربِّي عَ �سَ ى
�أ اََّل �أَكُ ��ونَ بِدُ عَ اء َربِّي �شَ ِق ّياً{
(مرمي  ،)48 - 46 :ولقد كاف�أ اهلل خليله
�إبراهيم على هذا ال�صرب اجلميل
والأدب اجلزيل ب�أن رزقه ب�إ�سماعيل
و�إ�سحاق عليهما ال�سالم ،وجعلهما
عو�ض ًا  -يف متام الرب به  -عما مل
يجده يف �أبيهَ } :ف َلمَّا اعْ تَزَ َلهُمْ َومَا
َي ْعبُدُ ونَ مِن دُونِ اللهَّ ِ وَهَ ْبنَا لَهُ
43

�إِ�سْ حَ اقَ َو َي ْعقُوبَ وَكُ �ّلااّ ً جَ َع ْلنَا
َن ِب ّي ًا * َووَهَ ْبنَا َلهُم مِّن ر َّْح َم ِتنَا
وَجَ َع ْلنَا َلهُمْ لِ�سَ انَ ِ�صدْ قٍ عَ ِل ّي ًا {
(مرمي .)50 - 49 :

وه ��ذا ي ��ؤك��د �أن ب��ر ال��وال��دي��ن من
الأعمال التي يُعجل ثوابها يف الدنيا
قبل الآخ��رة؛ فمن عَ ��ق والديه عُ ق
م��ن �أوالده ،وم��ن ب � َّر وال��دي��ه ب � َّر ُه
�أوالده  ،ه��ذا �أم ��ر ُم���ش��اه��د لكن
44
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للأ�سف ال�شديد هناك بع�ض �ضيقي
العقول الذين يواجهون الآباء لأتفه
الأ�سباب �أو لأعظمها ب�أ�سلوب ال
يليق ،ويخلطون بني الدعوة والوالء
والرباء والرب ب�أ�صحاب احلقوق.
وعلى �سبيل املثال ذهبت لأخطب
اجلمعة يف �إحدى الواليات الأمريكية
حول «الوالء والرباء بني الــت�أ�صيل
ال�شرعي والتطبيق على املجتمع
45

الأمريكي» ،فجاءين �شاب �أمريكي
�أ��س�ل��م م�ن��ذ ��ش�ه��ور وق ��ال  « :لقد
تعلمت يف ه��ذا امل�سجد غري الذي
ذكرته يف خُ طبتك ،علَّمني الإخوة
هنا بعد �أن �أ�سلمت �أن من الرباء �أن
�أت�بر�أ من �أب��ي و�أم��ي فال �أعاملهما
�أب���داً ،وق��د كنت �أب� � َّر �إخ��وت��ي بهم
قبل الإ�سالم ،فرتكتُهم وهم يبكون
و ُي� ِل�ح��ون يف االت���ص��االت وير�سلون
46
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الأ�صدقاء و�أن��ا �أرف����ض قائال� :أنا
ق��د �أ�سلمت ف�لا ع�لاق��ة يل بكم»،
قلت « :ل�ق��د �أخ �ط ��أتَ م��رت�ين مرة
بحق الإ�سالم العظيم ال�سمح الذي
ي��ؤدي احلقوق �إىل �أهلها ولو كانوا
كفار ًا  ،ثم �أخط�أتَ يف حق الوالدين
فا�ستغفر اهلل ثم عُ د لأبويك بهدية
وقل لهما �:إنني كنت �أفهم الإ�سالم
خ �ط ��أ» .وام�ت�ث��لَ الأخ و�أخ ��ذ هدية
47

وذه��ب �إليهم معتذر ًا  ،ثم ذهبتُ
�إىل الوالية نف�سها يف برنامج �آخر،
فوجدت ه��ذا ال�شاب ينتظرين يف
املطار مع �أمه ،التي جاءت ت�شكرين
�أن رددتُ ابنها �إليها بعد �أن عقَّها
وه �ج��ره��ا ،و�أ� �ض��اف��ت« :والأج �م��ل
�أن��ك رددتني �إىل الإ�سالم بعد �أن
�سببتُه ،وكنت �أ�سب الإ�سالم الذي
حرمني من ابني ،والآن �أنا م�سلمة
48
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بعد �أن فهمت حقيقة الإ�سالم ولي�س
الأوه��ام التي تُدر�س من غري �أدلة»،
هذا هو الإ�سالم ،فقال هذا ال�شاب
الأمريكي« :احلمد هلل �أ�سلمت �أمي،
و�أبي يف طريقه �إىل الإ�سالم» .
و�أق ��ول بحق نحن نحتاج �أن ندعو
�آباءنا؛ ومن الدعوة �أن نفتح معهم
كل الأبواب ،فنترب�أ من الكفر ون�ؤدي
احل ��ق ال ��ذي علينا ل�ه��م يف ح�سن
49

ال�صحبة وطيب الكلمة.
وال��دع��وة العملية خري من الدعوة
القولية ،فاجعلوا ب��ر الآب ��اء فع ًال
يقربهم �إىل اهلل مهما كان بعدهم
عنه.
�أم��ا الآب ��اء ال�صاحلون فهم �أحق
بتمام الرب ،وعظيم احلب ،ووفرة
ال� ��ود ،وح���س��ن ال��رع��اي��ة ،وجميل
العناية ،فهذا مي�سح على قلوبهم،
50
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ويبهج نفو�سهم ،وي�شرح �صدورهم،
وي���س�ت�م�ط��ر دع��وات �ه��م لأبنائهم
و�أحفادهم؛ فيمتلئ املجتمع بهذا
الرب وذاك الف�ضل ،في�شيع اخلري
يف املجتمع كله.

51

اجلانب الثالث
ح�سن الع�شرة مع زوجتيه
يف حياة �سيدنا �إبراهيم ÷ منوذج
يُقتدى يف العالقة مع زوجتيه يف قمة
العدل بينهما ومراعاة �أعلى درجات
احل�ك�م��ة يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع املواقف
التي حت��دث بينهم ،وع�لاج رباين
يف ا�ستيعاب �أي��ة �أزم��ة تطر�أ على
حياتهم ،وكم نحن �أحوج لالقتداء
52
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ب���س�ي��دن��ا �إب��راه �ي��م ÷ يف هذا
اجلانب ل�سد فجوات بني املتدينني
�أزوج ًا وزوجات رغم علمهم مبا رواه
الرتمذي ب�سنده عن عَ ائِ�شَ َة ــ ر�ضي
اهلل عنها ــ  ،قَالَتْ  :قالَ ر�سُ ولُ اللهّ ِ
÷ « :خَ يرْ ُ كُمْ خَ يرْ ُ كُمْ لأَهْ ِلهَِ ،و�أَنَا
خَ يرْ ُ كُمْ لأهلي »
(�سنن ال�ترم��ذي ،كتاب النكاح ،ب��اب ف�ضل �أزواج

النبي ÷،299 ،10 ،وق��ال :ح�سن غريب �صحيح)،
53

واحل��ق �أن ه��ذا معيار �صادق قوي
لأن الزوجة هي الوحيدة التي تراك
يف ف �ق��رك وغ �ن��اك  ،يف مر�ضك
و�صحتك  ،يف تعبك وراح�ت��ك ،يف
ليلك ونهارك ،يف �سفرك و�إقامتك،
يف خلوتك وجولتك ،والطبع يغلب
التطبع .
لقد كان �سيدنا �إبراهيم ÷ �أب َّر
54
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النا�س بزوجته الأوىل ف�أحبته حب ًا
كبرياً ،وملا جاءت حمنة امللك الذي
�أراد �أن يغت�صبها ،فتفاهما معا كيف
يكون اخلال�ص بح�سن التوكل على
اهلل تعاىل والدعاء له ،فلما �أخذها
امللك عنوة ،تو�ض�أت و�صلَّت وقالت
هذا الدعاء “ :ال َّلهُمَّ �إِنْ ُكنْتُ �آمَ نْتُ
ب َِك َو ِبرَ�سُ ول َِك َو�أَحْ َ�صنْتُ َفرْجِ ي إِ�ال
عَ لَى َزوْجِ ي فَال تُ�سَ ل ِّْط عَ لَيَّ ا ْلكَا ِفرَ”
55

ف�أغ�شي على امللك مرارا حتى �أطلقها
مع اجلارية هاجر ،فوهبتها ل�سيدنا
�إبراهيم ÷ ليتزوجها لتحقق له
�أمنيته يف �أن يكون له ولد  -وقليل
من الن�ساء بل نادر من تفعل ذلك-
فلما حملت هاجر وخ�شي �سيدنا
�إب��راه �ي��م على زوج �ت��ه ه��اج��ر من
غرية �سارة ،لب�ست ا ِملنْطَ قَ لتواري
احلمل مراعاة لف�ضلها وم�شاعرها،
56
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فلما ا�شتدت غرية �سارة بعد والدة
ين�س �إبراهيم
�إ�سماعيل ÷ ،مل َ
÷ ف�ضل زوجته الأوىل ،والتم�س
لها العذر ،و�أخذ هاجر  -ب�أمر من
اهلل � -إىل بيت اهلل احلرام ،وتركها
حيث ال زرع وال �ضرع  ،و�س�ألته:
«يا �إبراهيم � ،أي��ن تذهب وترتكنا
بهذا الوادي  ،الذي لي�س فيه �إن�س
وال �شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا ،
57

وجعل ال يتلفت �إليها  ،فقالت له :
�آهلل الذي �أمرك بهذا ؟ قال  :نعم،
قالت � :إذن ال ي�ضيعنا» (رواه البخاري يف
اجلامع ال�صحيح من رواية عبد اهلل ابن عبا�س� ،ص
.)3364

لقد ابتلي �سيدنا �إب��راه �ي��م ÷
بت�أخر الإجن��اب فكان نعِم ال�صابر
ين�س
مع زوجتيه ،مل حتدث �أزمة ومل َ
حق �أية زوجة ومل يهمل م�شاعرها ،بل
58
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كان يف قمة الوفاء ،ويف غاية احلنو
على زوجتيه حتى رزق ب�إ�سماعيل،
واب�ت�ل��ي ب� ��أن يبعده عنه م��ع �شوقه
ال�شديد �أن يكون مع ولده احلبيب،
ف�أطاع �أم��ر ربه والن��ت زوجته لأمر
اهلل ،وابُتلي بذبحه ف�أقدم على تنفيذ
�أمر ربه لوال منحة اهلل ،و�أكمل اهلل
له النعمة فحملت زوجته الأوىل �سارة
ج��زاء �صربه وح�سن طاعته ووفائه
59

وا�ستمراره يف تبلغ دعوته رغ��م ما
القاه من قومه ،وي�صور ذلك القر�آن
الكرمي يف قوله تعاىل}:وَامْرَ �أَتُهُ
قَ ا ِئمَةٌ ف ََ�ضحِ كَتْ َفبَ�شَّ رْ نَاهَ ا
ِب�إِ�سْ حَ اقَ َومِ��نْ َورَاءِ �إِ�سْ حَ اقَ
َي ْعقُوبَ * قَ الَتْ يَا َو ْي َلتَى �أَ�أَلِدُ
َو�أَنَ��ا عَ جُ و ٌز وَهَ ��ذَ ا َب ْعلِي �شَ يْخً ا
يب * قَ الُوا
�إِنَّ هَ ذَ ا لَ�شَ يْ ءٌ عَ جِ ٌ
ني مِنْ �أَمْ��رِ اللهَّ ِ ر َْحمَتُ
�أَ َتعْجَ ِب َ
60
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اللهَّ ِ َوبَرَ كَاتُهُ عَ َل ْيكُمْ �أَهْ لَ ا ْل َبيْتِ
ميدٌ {(هود  71 :ـ . )73
�إِنَّهُ َحمِيدٌ جَ ِ
فكان بحق منوذج ًا يقتدى به عند
العقم والإجن ��اب ليكون ق��دوة لكل
الأزواج �سواء رزق��وا الأوالد �أم مل
يرزقوا.
�إنها الرتبية الإبراهيمية  ،الرتبية
النبوية التي جعلت من البيت ب�ستانا
ع��ام��ر ًا باحلـب القلبي والتفاهم
61

العقلي والتناغم اجل���س��دي ،وقد
قدمتُ �إح�صا ًء وبيانات من ا�ستبانات
وُزعتْ على ثالث �آالف �أ�سرة م�سلمة
يف �أم��ري �ك��ا ،وك�ت�ب��ت كتابــــا عن
احليــــاة الزوجية يف الواقع املعا�صر
 م�شكالت واقعية وحلول عملية ، -وكانت �أهم النتائج �أن �أول ما يفتقد
من البيوت هو احلب بني الزوجني،
فلنملأ بيوتنا حب ًا �أ� �س��وة ب�سيدنا
62
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�إبراهيم * ،ف ��إن ال��زوج��ة ال�سوية
حتتاج �إىل قلبك مهما �أهديت لها
من الهدايا الثمينة ،وال��زوج يحتاج
�إىل قلب زوجته ،مهما قدمت له من
�أطايب الطعام وال�شراب ،القلب هو
مناط احل��ب ،ثم العقل وهو مناط
التفاهم ،في�أتي اجلانب اجل�سدي
�سل�س ًا بعد ذلك ،واحلق �أن �أول من
يجني ثمار هذا التوازن وملء الفراغ
63

ب�ين ال��زوج�ين يف احل��ب والتفاهم
والتناغم هما الزوجان �أوال في�سعدان
وي�أن�سان ويُ�صبغا ذلك على �أوالدهما
و�أ�سرهما وجمتمعهما ،ونحن �أحوج
ما نكون بحق �إىل ملء هذا الفراغ
حيث �إن البديل املطروح ف�ساد وف�سوق
و�آالم وتفكك ،وعُ هر وج��رم ،و�ضيق
وعذاب يف الدنيا والآخرة معا.
64
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اجلانب الرابع
ح�سن تربيته لأوالده
لقد كان وا�ضحا يف عقل ووجدان
��س�ي��دن��ا �إب��راه �ي��م ÷ �أول��وي��ات
ومنهجية تربية الأوالد كما دعا
ربه قائالَّ } :ر َّبنَا �إِنيِّ �أَ�سْ كَنتُ
مِ���ن ُذ ِّريَّ���تِ���ي بِ�����وَادٍ غَ ��ْي�رْ ِ ذِي
َز ْر ٍع عِ ندَ َب ْيت َِك المْ ُ��حَ �� َّر ِم َر َّبنَا
�لا َة فَ��اجْ ��عَ��لْ
ال�����ص َ
لِ��يُ��قِ��ي��مُ ��و ْا َّ
65

َّا�س َت ْهوِي �إِ َل ْيهِمْ
�أَ ْفئِدَ ًة مِّنَ الن ِ
وَا ْرزُقْ هُم مِّنَ ال َّثمَرَ اتِ َل َعلَّهُــمْ
يَ�شْ كُرُ ونَ {(�إبراهيم  ،)37 :ويف هذا
الدعاء تبدو �أول��وي��ات الرتبية كما
يلي:
(�أ) الرتبية الإمي��ان�ي��ة م��ن خالل
االرتباط بال�صالة وامل�سجد.
(ب) الرتبية االجتماعية من خالل
االرت �ب��اط ب��ذوي الأف �ئ��دة ال�سوية
66
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والقلوب احلية.
(ج �ـ)ال�ترب �ي��ة امل��ادي��ة م��ن خالل
الثمرات الوفرية مع ربط اجلانب
املادي باجلانب الإمياين �شكرًا هلل
على نعمه.
وقد طبق �سيدنا �إبراهيم ÷ ذلك
عمليا يف جوانب عديدة منها ما
يلي:
 -1مل يكن يذهب للم�سجد وحده
67

�أو ينفرد بالدعاء دون ابنه بل كان
يف �صحبة معه يف كل خري ،كما قال
�سبحانهَ } :و ِ�إ ْذ يَرْ فَعُ إِ�بْرَ اهِ يمُ
ا ْل َقوَاعِ دَ مِنَ ا ْل َبيْتِ َو�إِ�سْ مَاعِ يلُ
َر َّبنَا َت َقبَّلْ ِمنَّا �إِن ََّك �أَنتَ ال�سَّ مِيعُ
ا ْل َعلِيمُ * َر َّبنَا وَاجْ َع ْلنَا مُ�سْ ِلمَينْ ِ
ل ََك َومِن ُذ ِّر َّيتِـــنَا �أُمَّةً مُّ�سْ ِلمَةً
ل ََّك َو�أَ ِرنَا َمنَا�سِ َكنَا َوتُبْ عَ َل ْينَا
َّ��ك َ�أن��تَ ال��تَّ��وَّابُ الر َِّحيمُ {
�إِن َ
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(البقرة .)128 -127 :

 -2ات� �ب ��اع م�ن�ه�ج�ي��ة احل � ��وار مع
ول��ده حتى ل��و ك��ان الأم��ر مقطوعا
ب��ه م��ن اهلل ت�ع��اىل ،وذل��ك ليقنعه
وي�ست�صحبه نحو فعل اخلري ،ولقد
ظهرت �آثار هذه املنهجية الوا�ضحة
يف الرتبية عقديا ،وهذا ال��د�أب يف
التطبيق عملياً ،يف �صورة نا�ضرة
عندما �أُم��ر بذبح ول��ده يف منامه،
69

فلم يذهب يف تنفيذ �أم��ر رب��ه يف
ابنه عند نومه ،بل �أقبل على ابنه
�إ�سماعيل من وجهه ،فحاوره حوار
الرجال الأفذاذ مع الأبناء الكرام،
ف �ق��ال} :يَ��ا بُ��نَ��يَّ �إِنيِّ أَ�رَى فيِ
المْ َنَا ِم �أَنيِّ �أَ ْذبَحُ َك فَانْظُ رْ مَاذَا
تَرَ ى{(ال�صافات  ،)102 :وال�س�ؤال هل
بعد �أمر اهلل للأب ي�صح �أن يكون
لالبن ر�أيُّ يف �أم��ر اهلل ،واجلواب
70
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�أن هذا �إر�ساء ملنهجية �إقناع الأبناء
ب��احل��وار ،ال ب ��الأوام ��ر ال�صارمة
التي تُلقى على الأبناء كال�صواعق،
فيتخذون مواقف ال تر�ضي اهلل وال
الآباء� .أما هذه ال�صورة املثالية فقد
جاءت يف هذا الرد الراقي من ولده
�إ�سماعيل ÷} :يَا �أَبَتِ ا ْفعَلْ مَا
ُت�ؤْمَرُ �سَ تَجِ دُ نيِ �إِنْ �شَ اءَ اللهَّ ُ مِنَ
ال�صابِرِ ينَ {(ال�صافات  ،)102 :ومما
َّ
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ي�ؤكد �أن احلوار بني �سيدنا �إبراهيم
وولده �إ�سماعيل كان ظاهرة متكررة
ولي�ست ح��ال��ة واح� ��دة ،ومنهجية
دائ�م��ة ولي�ست واق�ع��ة ف��ري��دة� ،أن
�سيدنا �إبراهيم فعل ال�شيء نف�سه
عندما �أمره اهلل برفع القواعد من
البيت ،فجاء لولده �إ�سماعيل كما
�سبق يف احلديث ال�صحيح الذي
رواه البخاري والذي ذكرناه �سابقا،
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حيث جاء متودد ًا لولده وق��ال« :يا
 �إ�سماعيل  �إن اهلل �أم��رين ب�أمر،
قال :فا�صنع ما �أم��رك ربك ،قال:
وتعينني ،قال :و�أعينك ،قال :ف�إن
اهلل �أمرين �أن �أبني ها هنا بيتا» ،فما
كان من االبن �إال �أن نه�ض بكل حب
م�ساعد ًا �أباه ،م�شاركا �إياه يف هذا
العمل التاريخي الذي خلَّده اهلل يف
العاملني ،فلو �أح�سن الآب��اء احلوار
73

مع الأبناء لوجدوا خري ًا كثري ًا من
�أبنائهم �أكرث مما يتوقعون.
� -3أن �سيدنا �إبراهيم ÷ ا�ستمر
على منهج التو�صية لأوالده جميعا
كي تبقى ن�صائحه معموال بها يف
حياته وبعد وفاته:
�أ� -أما الو�صية يف حياته فتبدو من
ق�صة زيارته وتفقده ولده �إ�سماعيل
بعد زواج��ه الأول ومل يجده و�سمع
74
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من امر�أته �شكاية �شديدة و�ضيقا
باحلياة ،وعدم ذكر �أية �إيجابيات
حلياتها مع زوجها ،ف�أدرك الأب �أن
هذه الزوجة ال ت�صلح البنه الذي
تربى على امل�ك��ارم؛ ف�ترك و�صيته
البنه �أن يغري عتبة داره ،فطلقها
�إ�سماعيل على الفور ،وملا زاره مرة
�أخرى بعد زواجه الثاين ووجد من
ام��ر�أت��ه قناعة ور��ض��ا وح �م��د ًا هلل
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على نِعمه وثنا ًء على زوجها ،ترك
و�صية البنه �أن يثبت عتبة بابه،
ففعل �سيدنا �إ�سماعيل ،وال�شاهد
هنا �أن��ه ت��رك و�صيته يف احلالتني
ال�سلبية والإيجابية ،بالتطليق يف
الأوىل والتثبيت يف الثانية ،مما يدل
على �أنها منهجية ثابتة يف الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،من
خالل الو�صية ،ومن اجلدير بالذكر
76
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�أن ��ه �إن ك��ان ذل��ك ح�ق� ًا م�شروع ًا
للآباء �أن يتدخلوا يف حياة الأبناء
بعد زواجهم ،فذلك م�شروط ب�أن
يكون وفق �ضوابط �صحيحة ومعايري
��ش��رع�ي��ة �سليمة ول�ي���س��ت م�س�ألة
م��زاج�ي��ة �أو ات�ب��اع��ا ل�ه��وى وعرف
خاطئ ،والإ�صرار على التدخل يف
النقري والقطمري والقليل والكثري يف
حياة الأبناء.
77

(ب) �أما الو�صية التي تركها لأوالده
و�أحفاده بعد وفاته فتبدو من قول
اهلل تعاىل َ }:وو ََّ�صى ِبهَا �إِبْرَ اهِ يمُ
َبنِيهِ َو َي ْعقُوبُ يَا َبنِيَّ �إِنَّ اللهَّ َ
ا�صطَ فَى َلكُمُ الدِّ ينَ فَال مَتُوتُنَّ
ْ
�إِال َو�أَ ْنتُمْ مُ�سْ لِمُ ونَ {(البقرة ،)132 :
ويبدو من الآي��ة �أن ه��ذا املنهج يف
الو�صية ب�إفراد اهلل بالعبودية والتزام
الإ�سالم يف كل اجلوانب احلياتية
78
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�صارت �أي�ضا منهج ًا لأوالده من بعده
حيث و�صى �إ�سحاق يعقوب ،وو�صى
يعقوب �أبناءه �أجمعني �أال ميوتوا �إال
على الإ�سالم ،وكان من �آخر و�أجمــل
دعاء �سيدنا يو�سف ÷َ } :ت َو َّفنِي
ـالِـنيَ{
ِال�ص حِ
َل ْقنِي ب َّ
مُ�سْ ِلمًا َو�أ حْ ِ
(يو�سف  ،)101 :فتالحق خري �سيدنا
�إب��راه�ي��م ÷ يف بنيه ،وتتابعت
منهجيته يف �أحفاده ،وحفظها النبي
79

÷ كمنهجية ع��ن ج��ده �إبراهيم
÷ ،ومن ذلك ما رواه الرتمذي
ب�سنده ع��ن العربا�ض ب��ن �سارية
ر�ضي اهلل عنه قال :وعظنا ر�سول
اهلل ÷ ي��وم��ا بعد ��ص�لاة الغداة
موعظة بليغة ذرف��ت منها العيون
ووجلت منها القلوب ،فقال رجل:
�إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد
�إلينا يا ر�سول اهلل؟ ،قال�« :أو�صيكم
80
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بتقوى اهلل  ،وال�سمع والطاعة و�إن
عب ٌد حب�شي (�أي ويل عليكم) ف�إنه
من يع�ش منكم ي َر اختالفا كثريا،
و�إي��اك��م وحم��دث��ات الأم���ور ،ف�إنها
�ضاللة فمن �أدرك ذلك منكم فعليه
ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�شدين
املهديني ع�ضوا عليها بالنواجذ»
(�سنن الرتمذي،رقم ،2676 :وقال :ح�سن �صحيح)،
وم��ا �أبلغها من موعظة يف الوفاق
81

وال�شقاق ،ويف الع�سر والي�سر.
لقد غر�س �سيدنا �إبراهيم ÷
يف �أوالده ف�أح�سن الغر�س ،وا�ستثمر
اخل�ير فيهم ف�أح�سن اال�ستثمار،
و�أدرك�ت��ه العناية الربانية فح�صد
الثمرة ك�أح�سن ما يكون احل�صاد،
و�أنفع ما تكون الثمار ،فوجد هذه
الطاعة الكاملة من ول��ده حتى لو
�أمره بذبحه �أو تطليق زوجة وتثبيت
82
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�أخ � ��رى ،وط��اع �ت��ه يف حت �م��ل رفع
القواعد من البيت يف الأجواء احلارة
ال�شديدة ،وهكذا �صار القدوة لكل
�أب �إىل يوم الدين ،وهكذا يجب �أن
نزرع يف �أوالدنا الإميان باهلل �أوالً،
ثم العالقات االجتماعية ال�سامية
ثانياً ،وال�سعي لتحقيق الوفرة املادية
�أخريا ،ونطبق ذلك عملي ًا باحلوار
وامل�شاركة والتو�صية لنجني ثمارا
83

قريبة من تلكم الثمار ،ونت�شبه بهذه
النماذج الراقية كما قال ال�شاعر:
وت�شبهوا �إن مل تكونوا مثلهم
�إن الت�شبه بالرجال فالح

ف�إذا نزلنا من هذا النموذج الأ�سنى
�إىل واقعنا ف�سنجد ان�شغال الآباء
يف التجارة والرتبح ،وتوظفت الأم
لت�ضاعف ال��دخ��ل امل ��ادي ،ون�سوا
�أوالده��م تزكية وتربية وتنقية كي
84
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يكونوا من��اذج �صاحلة ملجتمعهم،
حتى �إن ولد ًا �س�أل �أمه « :ملاذا ال �أرى
�أب��ي؟! قالت � :أب��وك يعمل ليح�صل
على املال ليوفر لكم ال�سيارة والبيت
والكهرباء وال�ف��وات�ير وم�صاريف
يح�صل �أبي يف
التعليم  .قال  :كم ِّ
ال�ساعة ؟ قالت  20:دوالر ًا  .فادخر
الولد ما معه من دوالرات وعدَّها
ف��وج��ده��ا  10دوالرات ث��م ذهب
85

واق�تر���ض  10دوالرات �أخ��رى ،
وو�ضعها يف مظروف وقال لأبيه :
�أبي� ،أريدك �أب ًا ملدة �ساعة» ،وهذه
ق�صة واقعية ولي�ست خيالية! .
يريد �أوالدنا �آباء مربني ال ممولني،
و�أمهات مربيات ال خادمات  ،يا
�إخواننا �أح�سنوا تربية �أوالدكم،
وا�ستثمروا �أح�سن الأوق ��ات مع
�أبنائكم ،ع�سى �أن جتنوا ثمارا
86
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تقرتب مم��ا جنى �أب��ون��ا �سيدنا
�إبراهيم ÷ ،و�إال فنحن نيتم
�أطفالنا يف الدنيا ونلقيهم يف
قعر جهنم يف الآخرة� ،أما اليتم
فلقول ال�شاعر:
لي�س اليتيم من انتهى �أبواه
من همّ احلياة وخلّفاه ذلي ًال
�إن اليتيم هو الذي تلقى لـــه
�أمّا تخلّت �أو �أبــــــ ًا م�شغـــو ًال
87

اجلانب اخلام�س
�إكرام ون�صح قومه وجمتمعه
ب��د�أ بالعطاء وال�ك��رم وال�سخاء
مع ال��دع��وة والبيان ،حيث كان
م�ضيافا كرميا ،بل �أورد الإمام
م��ال��ك احل ��دي ��ث  -ك �م��ا �سبق
بيانه } : -كَانَ �إبْرَ اهِ يمُ �أَوَّلَ
َّا�س َ�ضي ََّف ال�ضَّ ي َْف{ ،وهذا
الن ِ
من ��وذج م��ن �إك��رام��ه لل�ضيوف
88
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عندما جاءته املالئكة يف �شكل
ب�شر ،فقدم �أروع �صور الإكرام
لل�ضيف ،كما يلي-:
* قدَّم حتية �أح�سن من حتيتهم،
حيث قالوا�}:سَ الَماً{(هود ،)69 :
�أي الآن ،لأنها جملة فعلية ترتبط
بزمن حمدد ،فقال�} :سالمٌ { �أي
يف كل وقت وحني ،مثل الفرق بني
حممد �أعطى ،وحممد معطاء،
89

فكانت �أبلغ و�أروع.
* دخل يف هدوء دون �ضو�ضاء
قد تزعج ال�ضيف} :فَرَ ا َغ �إ ىَِل
�أَهْ لِهِ { (الذاريات .)26 :
* قدم �أح�سن ما ميلك} :فجاء
ِبعِجْ لٍ �سَ ِمنيٍ{ (ال ��ذاري ��ات )26 :
ولي�س دجاجة هزيلة.
* }فَ��قَ�� َّربَ��هُ �إِلَ��يْ��هِ��مْ { ،ومل
يقرِّبهم �إىل الأك��ل وه��و �أبلغ يف
90
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الإكرام .
* مل ي��أم��ره��م ب���أن ي�أكلـــــــوا
بــــل رجــــــــاهـــــــم رجا ًء رائعــاً:
}�أ اََل َت�أْكُ لُونَ { (ال��ذاري��ات .)27 :
فقدم �أرق��ى درجة من الإكرام،
والتقدير واالحرتام.
ي��ا �إخ ��واين وي��ا �أخ��وات��ي اجعلوا
بيوتكم قبلة كما كان �أبونا �سيدنا
�إبراهيم ÷ ،افتحوها للنا�س
91

ال لتكون عزائم ووالئم فقط ،بل
ميدان ًا للحب والإيثار والتعاون
على الرب والتقوى .نبد�أ بالعطاء
ثم �إذا وجدنا من النا�س �شيئ ًا
م��ن االن� �ح ��راف ع��ن � �ش��رع اهلل
ن�ت�خ��ذ م��وق�ف��ا عمليا ك�م��ا فعل
�سيدنا �إب��راه�ي��م ÷ مل��ا وجد
قومه يعبدون الأ�صنام فبد�أ بهذا
احلوار الرائع كما ت�صوره �آيات
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سيدنا إبراهيم ÷« ..أمة في رجل» ()2

�سورة الأنعام َ } :ف َلمَّا جَ نَّ عَ َليْهِ
اللَّيْلُ َر�أَى َك ْو َكبًا قَ ��الَ هَ ذَ ا
َربِّي َف َلمَّا �أَفَ��لَ قَ الَ ال �أ ُِحبُّ
ني * َف َلمَّا َر�أَى ا ْل َقمَرَ
الآ ِف ِل َ
بَ��ازِغً ��ا قَ ��الَ هَ ��ذَ ا َربِّ��ي َف َلمَّا
ل َيهْدِ نيِ َربِّي
�أَفَلَ قَ الَ َلئِنْ مَ ْ
ني
ال�ضا ِّل َ
لأَكُ ونَنَّ مِنَ ا ْل َق ْو ِم َّ
ْ�س بَازِغَ ةً
* َف َلمَّا َر�أَى ال�شَّ م َ
قَ الَ هَ ذَ ا َربِّي هَ ذَ ا �أَكْبرَ ُ َف َلمَّا
93

�أَ َفلَتْ قَ الَ يَا قَ ْو ِم �إِنيِّ بَرِ يءٌ
ممِ َّا تُ�شْ رِ كُ ونَ * �إِنيِّ وَجَّ هْتُ
وَجْ هِيَ ِللَّذِ ي فَطَ رَ ال�سَّ مَاوَاتِ
ْ���ض َحنِيفًا َومَا َ�أنَا مِنَ
وَالأَر َ
ني * و ََحاجَّ هُ قَ ْومُهُ
المْ ُ�شْ رِ ِك َ
اجونيِّ فيِ اللهَّ ِ وَقَ دْ
َت ُّ
قَ الَ �أ حُ َ
اف مَا تُ�شْ رِ كُ ونَ
هَ دَ انيِ وَال �أَخَ ُ
بِهِ �إِال �أَنْ يَ�شَ اءَ َربِّ��ي �شَ ْيئًا
وَ�سِ َع َربِّي كُ لَّ �شَ يْ ءٍ عِ ْلمًا �أَفَال
94
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اف مَا
َتتَذَ كَّرُ ونَ * َو َكي َْف �أَخَ ُ
�أَ�شْ رَ ْكتُمْ وَال تَخَ افُونَ �أَ َّنكُمْ
ل ُينَـزِّ لْ بِهِ
�أَ�شْ رَ ْكتُمْ بِاللهَّ ِ مَا مَ ْ
عَ َل ْيكُمْ �سُ لْطَ انًا َف�أَيُّ ا ْلفَرِ يقَينْ ِ
�أ ََحقُّ بِالأَمْنِ �إِنْ كُ ْنتُمْ َت ْعلَمُ ونَ
َل َي ْلبِ�سُ وا
* الَّذِ ينَ �آ َمنُوا و مَ ْ
ِ��ك َلهُمُ
�إِميَا َنهُمْ بِظُ لْمٍ �أُولَ��ئ َ
الأَمْنُ وَهُ مْ ُم ْهتَدُ ونَ * َو ِتل َْك
ُحجَّ ُتنَا �آ َت ْينَاهَ ا �إِبْرَ اهِ يمَ
95

عَ لَى قَ ْومِهِ نَرْ فَعُ َدرَجَ اتٍ مَنْ
نَ�شَ اءُ �إِنَّ َرب ََّك َحكِيمٌ عَ لِيمٌ {
(الأنعام . )83 - 76 :

هكذا كان �سيدنا �إبراهيم ÷
ب��ارع � ًا م��ع ق��وم��ه يف ا�ستحداث
و�سيلة عملية ومتثيلية فنية حيث
ي�صطنع اعتقاده �أن الكوكب �أو
القمر �أو ال�شم�س �آلهة ولكنها
ال ت�صلح لغيابها وتقلُّبها ،ثم
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يدخل يف حوار وحِ جاج مع قومه،
وي �ت �ح��دث ع��ن رب ��ه �أح �� �س��ن ما
يكون حديث امل�ؤمن املحب لربه،
ويظهر عدم خوفه مما ي�شركون
به ،ويبني لهم �أن الإمي��ان باهلل
�سيجلب لهم الأم ��ن والأم� ��ان،
وال �� �س �ع��ادة واالط �م �ئ �ن��ان ،وهو
ما يبحث عنه كل �إن�سان .غري
�أن ��ه مل يكتف ب��احل��وار عندما
97

ا�ستمروا يف عبادتهم للأ�صنام،
ف�ك��ان ه��ذا امل��وق��ف العملي مع
م��ا فيه م��ن خماطر عليه لكنه
�أراد �أن ي ��ؤدي واجبه يف ن�صح
قومه فكان ه��ذا احل��وار وذاك
املوقع العملي الذي ت�صوره �آيات
�سورة الأنبياء كما ق��ال تعاىل:
لبِ��ي��هِ وَقَ �� ْومِ��هِ مَا
}�إ ْذ قَ ��الَ ِ أَ
هَ ��ذِ ِه ال َّتمَاثِيلُ ا َّلتِي �أَنتُمْ
98
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َلهَا عَ اكِفُ ونَ * قَ الُوا وَجَ دْ نَا
�آبَاءنَا َلهَا عَ ابِدِ ينَ * قَ الَ
َلقَدْ كُ نتُمْ �أَنتُمْ َو�آبَا�ؤُكُ مْ فيِ
ني * قَ الُوا �أَجِ ْئ َتنَا
َ�ضلاَ لٍ ُّم ِب ٍ
ني *
ِالَقِّ �أَ ْم �أَنتَ مِنَ اللاَّ عِ ِب َ
ب حْ
قَ الَ بَل َّر ُّبكُمْ رَبُّ ال�سَّ مَاوَاتِ
ْ�ض الَّذِ ي فَطَ رَ هُ نَّ َو�أَنَا
َالر ِ
و ْ أَ
عَ لَى َذ ِلكُم مِّنَ ال�شَّ اهِ دِ ينَ *
لكِ��ي��دَ نَّ �أ َْ�صنَا َمكُم
َوتَ���اللهَّ ِ َ أَ
99

َبعْدَ �أَن تُ�� َولُّ��وا مُ��دْ بِ��رِ ي��نَ
فَجَ َع َلهُمْ ُج���ذَ اذًا �إ اَِّل َك ِبريًا
َّلهُمْ َل َعلَّهُمْ �إِ َليْهِ يَرْ جِ عُونَ *
قَ الُوا مَن َفعَلَ هَ ذَ ا ِب�آ ِل َه ِتنَا
�ين * قَ الُوا
�إِنَّ���هُ لمَ ِ��نَ ال��ظَّ ��المِ ِ َ
�سَ ِم ْعنَا َفتًى يَذْ كُ رُ هُ مْ ُيقَالُ
لَهُ �إِبْرَ اهِ يمُ * قَ الُوا َف ْ�أتُوا
َّا�س َل َعلَّهُمْ
بِهِ عَ لَى �أَعْ �ُيننُ ِ الن ِ
يَ�شْ هَدُ ونَ *قَ الُوا �أَ�أَنتَ َف َعلْتَ
*
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هَ ذَ ا ِب�آ ِل َه ِتنَا يَا �إِبْرَ اهِ يمُ
قَ الَ بَلْ َف َعلَهُ َك ِبريُهُ مْ هَ ذَ ا
فَا�سْ أَ�لُوهُ مْ إِ�ن كَانُوا يَنطِ قُونَ
* فَ��رَ جَ ��عُ��وا �إ ىَِل �أَنفُ �سِ هِمْ
َفقَالُوا �إِ َّنكُمْ �أَنتُمُ الظَّ المِ ُونَ *
ثُمَّ ُنكِ�سُ وا عَ لَى ُر�ؤُو�سِ هِمْ َلقَدْ
عَ ِلمْتَ مَ��ا هَ ����ؤ اَُلء يَنطِ قُونَ
* قَ ��الَ أَ� َف َت ْعبُدُ ونَ مِن دُونِ
اللهَّ ِ مَ��ا اَل يَن َف ُعكُمْ �شَ ْيئًا
*
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و اََل ي َُ�ضرُّ كُ مْ * �أ ٍُّف َّلكُمْ وَلمِ َا
َت ْعبُدُ ونَ مِن دُونِ اللهَّ ِ �أَفَلاَ
َت ْع ِقلُونَ * قَ ��الُ��وا َحرِّ قُ و ُه
َان�صرُ وا �آ ِل َه َتكُمْ إِ�ن كُ نتُمْ
و ُ
ني * قُ ْلنَا يَا نَا ُر كُ ونيِ
فَاعِ ِل َ
بَرْ دًا وَ�سَ لاَ مًا عَ لَى �إِبْرَ اهِ يمَ *
َو�أَرَادُوا بِهِ َكيْدً ا فَجَ َع ْلنَاهُ مُ
الَخْ �سَ رِ ينَ {(الأنبياء 52 :ــ . )70
ْأ
هكذا بد�أ باحلوار ،ثم بتحطيم
102
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الأ� �ص �ن��ام؛ مم��ا جعلهم يُقرون
�أنهم هم الظاملون ،لكنهم متادوا
يف باطلهم ،واجتمعوا على حرقه
لا ،
ف�ك��ان ال �ع��ون م��ن اهلل ك��ام� ً
وحتولت النار احلارقة �إىل برد
و�� �س�ل�ام ،وحت� ��ول اخل� ��وف �إىل
�أمن واطمئنان ،فخ�سروا وجنا،
وحمله اهلل �إىل الأر���ض املباركة
فل�سطني ،ووهبه �إ�سحاق ويعقوب،
103

وج �ع �ل �ه �م��ا م���ن ال �� �ص��احل�ين،
وا�صطفاهم بني العاملني .لكن
العجيب ال��ذي يجب �أن نتوقف
ع�ن��ده ك �ث�ير ًا يف م��وق��ف �سيدنا
�إبراهيم من قومه رغم كفرهم
وفجورهم وبخا�صة ق��وم لوط،
�أنه �شُ غل عن الب�شرى املزدوجة
ب�إ�سحاق ويعقوب وهي تعني �أنه
�سريزق ب�إ�سحاق و�أن��ه �سيعي�ش
104
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حتى ينجب �إ�سحاق يعقوب ،ومع
هذه الب�شريات الربانية العظيمة
التي طال انتظاره لها �شُ غل عنها
ب��اجل��دال ع��ن ق��وم ل��وط ورجاء
من اهلل �أن ي�ؤخر عذابهم و�أن
يتابع دعوته مع قوم لوط ع�سى
�أن يرتكوا ن�شوزهم وفجورهم،
حتى �أخ�بره اهلل تعاىل �أنهم لن
يُفيقوا م��ن �سكرتهم ،وت�صور
105

الآي��ات هذا امل�شهد العجيب يف
قوله تعاىلَ } :ف َلمَّا ذَهَ بَ عَ نْ
�إِبْ��رَ اهِ ��ي��مَ ال��� َّر ْو ُع وَجَ ��اءَ تْ��هُ
ا ْلبُ�شْ رَ ى يُجَ ا ِد ُلنَا فيِ قَ �� ْو ِم
للِيمٌ
ُوط * �إِنَّ �إِبْرَ اهِ يمَ حَ َ
ل ٍ
ِيب * يَا �إِبْرَ اهِ يمُ
�أَوَّا ٌه ُمن ٌ
�ض عَ نْ هَ ذَ ا �إِنَّهُ قَ دْ جَ اءَ
�أَعْ رِ ْ
اب
�أَمْرُ َرب َِّك َو�إِ َّنهُمْ �آتِيهِمْ عَ ذَ ٌ
غَ يرْ ُ مَرْ دُودٍ {(هود  74 :ـ  .)76وهذا
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ي�ؤكد على �أهمية حر�ص الداعية
على قومه ،حر�ص ًا رمب��ا ي�شغل
الإن�سان عن �ش�ؤونه اخلا�صة بل
تطفو �آالم ق��وم��ه على حاجاته
ومطالبه الأ�صلية ،وقد هي�أ اهلل
ذلك كله يف �سيدنا �إبراهيم عليه
ال�سالم ليكون مثاال لكل م�سلم
�أن يفتح قلبه وعقله وبيته لقومه
وع���ش�يرت��ه وجم�ت�م�ع��ه� ،إك��رام � ًا
107

ون�صح ًا و�إر� �ش��اد ًا و��ص�بر ًا على
�أذاه� ��م ،وال �شك �أن م��ن يفعل
ذلك �ستحوطه العناية الربانية
ل �ي �ك��ون ع �ل��ى م �� �س �ت��وى �أ�سرته
وعائلته وجمتمعه �أ�سبق قومه �إىل
الفالح والنجاح والفوز يف الدنيا
والآخرة ،مهما القى الإن�سان من
املعار�ضة وامل �ط��اردة ،ف�سي�أتي
اخللف من اهلل ثَرياً ،على قدر
108
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اق�تراب �ن��ا م��ن من���وذج امل�صلح
االجتماعي �إبراهيم ÷ .
و��س��ؤايل لنف�سي و�إخ��واين ماذا
نحن فاعلون يف الأيتام والفقراء
وامل���س��اك�ين وامل�ح�ت��اج�ين؟ ماذا
نحن فاعلون يف ت��ارك ال�صالة
م��ن �أهلنا وقومنا وع�شريتنا؟
ماذا عن الذين �أغوتهم الأفالم
وامل�سل�سالت و�أل� ��وان الف�ساد؟
109

هل لهم �أ�صحاب يدعونهم �إىل
الهدى ائتنا؟ ملاذا ال ن�ست�ضيفهم
يف بيوتنا ،وندعوهم من �أعماق
قلوبنا ،ون�أخذ ب�أيديهم �إىل كتاب
ربنا ،وهدي نبينا ،ون�ست�صحبهم
�إىل بيوت ربنا ،وحلقات العلم
ل�ي�ك��ون��وا ت�لام��ذة ��ص��احل�ين يف
ح �ل �ق��ات ��ش�ي��وخ�ن��ا وعلمائنا،
وي�ست�شعر ه ��ؤالء ق��وة حبنا لهم
110
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ورغبتنا يف �أن نكون لهم ال�صديق
احلميم واخلِ ل النا�صح الأمني،
لنكون معا �صحبة يف الدنيا يف
فعل اخلري ونفع الغري ويف الآخرة
يف �أعلى عليني من اجلنة.
�إنني �أخ�شى �أن ترتفع ال�شكوى �إىل
اهلل يوم القيامة من ه�ؤالء الذين
رب
�أهملناهم بعيدين عن اهللِ :
�سَ ل هذا ملاذا ر�آين �أفعل املنكر
111

فلم ينهني؟ و�أترك املعروف فلم
ي�أمرين؟ لقد جاء م�سلم جديد
عرف الإ�سالم وحده ي�شكو �إىل
اهلل حول الكعبة قائال “ :رباه �إين
�أ�شكو �إليك امل�سلمني الذين تركوا
�أبي ميوت على غري الإ�سالم!”.
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اجلانب ال�ساد�س

الإيجابية مع ال�سلطة ال�سيا�سية

لقد كان �سيدنا �إبراهيم �إيجابيا
�أح�سن م��ا تكون الإيجابية مع
�سلطة تعلن الكفر وا�ضحا فلم
يواجههابالعنفوالقتلوالتخريب
وال��دم��ار بل ب��احل��وار واجل��دال،
من غري اعتداء وال اعتزال ،كما
َل تَرَ �إ ىَِل
قال �سبحانه � } :أ مَ ْ
113

الَّذِ ي َح�آجَّ �إِبْرَ اهِ يمَ فيِ ِربِّهِ
الل المْ ُل َْك �إِ ْذ قَ الَ
�أَنْ �آتَ��ا ُه هّ ُ
�إِبْرَ اهِ يمُ َربِّ��يَ ا َّل��ذِ ي يُحْ يِـي
و مَُيِيتُ قَ الَ �أَنَا �أ ُْحيِـي َو ُ�أمِيتُ
الل َي�أْتِي
قَ الَ �إِبْرَ اهِ يمُ َف�إِنَّ هّ َ
ْ�س مِ��نَ المْ َ�شْ رِ قِ َف���أْتِ
بِال�شَّ م ِ
ِبهَا مِنَ المْ َغْرِ بِ َف ُبهِتَ الَّذِ ي
ال َيهْـــدِ ي ا ْلقَــــ ْو َم
َالل َ
َكفَرَ و هّ ُ
الظَّ المِ ِنيَ{(البقرة .)258 :
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واجبنا الإر�شاد والبيان يف ثوب
ق�شيب ،حجة بالغة يف قوة نادرة،
اق �ت��داء ب�سيدنا �إب��راه�ي��م ÷
يف الإيجابية مع احلوار و�سرعة
البديهة ،وقوة يف الإقناع؛ بهتت
الكفر و�أهله ،وبقي منوذجا يف
التفاعل الدائم لدى من يريد �أن
يلقى اهلل تعاىل غري م�ضيِّع لأمانة
الن�صح هلل ول��ر��س��ول��ه ولكتابه
115

ولأئمة امل�سلمني وعامتهم ،بدال
من الف�ضف�ضة بالنكت والطرائف
تنفي�س ًا الحتقان النف�س ،وت�سريبا
لغرية القلب على احلرمات التي
تنتهك يف كل مكان حولنا.
�إن هناك من �صفوة املتعبدين
من ي��رى �أن ال�سالمة لدينه �أن
يبتعد عن ال�سيا�سة وهمومها ،
والأم��ور العامة وتقلباتها ،وهذا
116
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ق�ط�ع��ا ي�خ��ال��ف م�ل��ة �إب��راه �ي��م،
وي �ج��ايف م�ن�ه�ج��ه ،وي�ب�ت�ع��د عن
الهدي النبوي ،وه��و رك��ون �إىل
�سالمة ال تدوم يف الدنيا وال يف
الآخ��رة ،وهذا لي�س دين ًا بل هو
جنب وخوف وهلع يجب �أن يعالج
بالن�صو�ص اجلليــــات ومنه
قولــــه تعالـــــى�} :إ مَِّنَ��ا َذ ِلكُمُ
ال�شَّ يْطَ انُ يُخَ و ُِّف �أَ ْو ِليَاءَ ُه فَال
117

تَخَ افُوهُ مْ وَخَ افُونِ �إِنْ كُ ْنتُمْ
ُم���ؤْمِ�� ِن�ينَ{(�آل ع�م��ران  )175:تخلية
عن اجلُ�بن ،وحتلية بال�شجاعة
والأدب والتوكل على اهلل تعاىل
ْ�س
كما جاء يف قوله تعاىل�} :أَ َلي َ
َاف عَ بْدَ ُه َويُخَ ِّوفُون ََك
اللهَّ ُ ِبك ٍ
بِ���الَّ���ذِ ي���نَ مِ���نْ دُونِ�����هِ َومَ���نْ
ي ُْ�ضلِلِ اللهَّ ُ َفمَـــــا لَــــهُ مِنْ
هَ ـــــادٍ {(الزمر . )36 :
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بالإ�ضافة �إىل التخلية عن اجلُنب
والتحلية بال�شجاعة ن��ري��د �أن
نقر�أ كثريا ونتدبر �أكرث ،لنمتلك
ال��ق��درة ع�ل��ى احل� ��وار املبا�شر
م ��ع ك ��ل امل �� �س �ت��وي��ات الفكرية
وال�سيا�سية �أو احلوار عن طريق
الإن�ت�رن ��ت ،وه �ن��ا �أ� �س��وق ق�صة
تغري بفتح ه��ذا احل��وار اجلاد
حيث ذه�ب��تُ �إىل �أح��د املراكز
119

الإ�سالمية الأمريكية يف والية
كنتاكي وطلب �أح��د الأخ ��وة �أن
نحاور �إحدى القيادات الأمريكية
على «املا�سنجر» ،وكانت ت�سب
الإ�سالم لأنه  -ح�سب معلوماتها
 يُهني املر�أة ،فقبلتُ ب�شرط �أنيدعو اهلل ليهديها �أثناء حواري
معها ،لأننا نحب للنا�س الهداية.
ب�سب فظيع للإ�سالم ،
ف� َب��د�أتْ ٍ
120
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فامت�ص�صتُ هذا الغ�ضب و�أقمتُ
احلجة على �إكرام الإ�سالم للمر�أة
�أك�ثر من �أي دي��ن ،وبعد �ساعة
ورب��ع من احل��وار� ،أدركها ف�ضل
اهلل عز وجل فقالت�( :أ�شهد �أن
ال �إله �إال اهلل و�أن حممد ًا ر�سول
اهلل) ،فكبرَّ جميع من كانوا معنا
يف غرفة احلوار.
و�أق�سمُ باهلل �أن العامل ينتظرنا
121

ك��ي نتحاور معه ،وق��د فتح اهلل
�أب ��واب الف�ضائيات والإنرتنت
ليكون ابتال ًء لكل م�سلم ،ليحمل
خف
ال��دع��وة ويو�صلها لكل ذي ٍ
وحافر ،بعز عزيز �أو بذل ذليل،
كما قال احلبيب وب�شَّ ر÷ .
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اجلانب ال�سابع
التخطيط لإ�صالح امل�ستقبل
�أخ�ير ًا مل ي�صلح �سيدنا �إبراهيم
÷ ع ��امل ��ه وجم �ت �م �ع��ه فقط،
و�إمن��ا نظر �إىل امل�ستقبل القريب
والبعيد ،فكان �أول �شيء اختاره
ال�شعار العظيم } :هُ َو �سَ مَّاكُ مُ
ني مِن قَ بْلُ {(احلج ،)78 :
المْ ُ�سْ لِم َ
وما �أجمله من �شعار و�أروع��ه من
123

اختيار ،كما قال �سبحانهَ } :ومَنْ
ال ممِّ َّ��ن دَعَ ��ا �إ ىَِل
�أ َْح�سَ نُ قَ �� ْو ً
ال ًا وَقَ الَ �إِ َّننِي
اللهَّ ِ وَعَ مِلَ َ�ص حِ
مِنَ المْ ُ�سْ ِل ِمنيَ{ (ف�صلت .)33 :
ورح ��م اهلل م��ن ق��ال�ه��ا اع �ت��زازا
وافتخارا ميتد من واقعنا �إىل عمق
التاريخ لي�صل �أج��ره �إىل �سيدنا
�إبراهيم خليل اهلل عليه �أف�ضل
ال�صالة وال�سالم .
124
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وكان االختيار الثاين بعد ال�شعار
هو «الرجل» ،ف�أ�س�س ملنهجية �أن
التغيري والإ� �ص�لاح يبد�أ بوجود
الرجل امل�صلــح ،القائد الفذ،
ي �ب��دو ذل ��ك م��ن دع� ��اء �سيدنا
�إبراهيـم ÷َ } :ر َّبنَا وَا ْبعَثْ
ال ِّم ْنهُـــمْ َي ْتلُـــــو
فِيهِمْ رَ�سُ ـو ً
ِ��ك َو ُي َعلِّمُ ــهُمُ
عَ َل ْيهِمْ �آيَ��ات َ
ْـــــم َويُزَ كِّيــــهِمْ
َالك َ
ا ْل ِكتَـابَ و حْ ِ
125

احلكِيــــمُ {
َّـــــك �أَنــتَ العَزِيزُ َ
�إِن َ
(ال �ب �ق��رة ،)129 :و�أورد اب��ن كثري يف
البداية والنهاية ( )256/2ب�سند
ق��وي �أن الر�سول ÷ ق��ال� ( :أنا
دعوة �أبي �إبراهيم).
ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ال�ف��ذة �أن الإ�صالح
يبد�أ باختيار �شعار ور�سالة �سامية
والبد لها من رجل يقوم �أوال بن�شر
العلم� ،سواء كان وحيا �أو فكرا مع
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ارتباط ذلك بالتزكية والتنمية
الب�شرية ،وال يجدي الإ�صالح
مع كرثة املال وتعدد اخلطط ما
مل تت�ضح الر�سالة ويوجد القائد
املعلم واملربي.
�أما واقعنا فيحتاج �إىل �إعادة بناء،
نحن لدينا عربات بال �أح�صنة
جت��ره��ا ،و م��درا���س ب�لا مربني
فيها ،ن��ري��د �أن نبني احل�صان
127

قبل العربة ،واملربي قبل املدر�سة،
والإم� ��ام قبل امل�سجد ،واملدير
قبل ال�شركة ،عمال بدعاء �سيدنا
�إبراهيم ÷.
ها هو �سيدنا �إبراهيم ÷ قمة
التوازن يف اكتمال دوائر االلتزام
ال�سبعة ،وه��ذه هي نقطة النبوغ
الأوىل ،ك�م��ا ب��دا يل م��ن جولة
التدبر يف �آي ��ات اهلل تعاىل عن
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�سيدنا �إب��راه�ي��م كما �أف�ه��م من
قولـــه ت��ع��اىل�}:إِ ْذ قَ ـــــالَ لَهُ
َربُّهُ �أَ�سْ ـــــلِمْ قَ الَ �أَ�سْ َلمْتُ لِرَبِّ
ني {(البقرة ،)131 :هذا هو
ا ْل َعالمَ ِـــــ َ
املثل الذي يجب �أن نقتدي به يف
ك��ل اجل��وان��ب ،يف جميع مناحي
احلياة ،حُ لْوها ومرها� ،صغريها
وكبريها ،ولعل هذا �أحد الأ�سباب
الكربى وراء ذكر �سيدنا �إبراهيم
129

يف الت�شهد قبل �أن ن�خ��رج من
ال�صالة �إىل احلياة حتى ن�ستعيد
ه ��ذا ال� �ت ��وازن ،ون�ك�م��ل حلقات
االلتزام يف حياتنا.
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اخلال�صة
 )1يبدو يل  -بحق � -أن �أكرب
ن �ق��اط مت�ي��ز ��س�ي��دن��ا �إبراهيم
÷ هو اكتمال جوانب االلتزام
ال�سبعة ،وه ��ي :عالقته بربه،
و�أبيه ،وزوجتيه ،وولده ،وقومه،
وال�سلطة ال�سيا�سية ،و�إ�صالح
امل�ستقبل ،دون �أدن��ى درج��ة من
الإخالل ب�أيٍّ من هذه اجلوانب.
131

 )2حمل �سيدنا �إبراهيم ÷
يف قلبه وعقله �أرقى العالئق مع
اهلل تعاىل قنوت ًا و�إخباتاً ،و�شكر ًا
ودع ��اءً ،وحلم ًا و�إن��اب �ةً ،ومتام ًا
ووف � ��اءً ،ف �ك��ان رم� ��ز ًا يف كمال
الت�سليم لأم��ر اهلل تعاىل مهما
كان الأمر �شديدا على النف�س.
 )3وق ��د ج� ��اءت ع�لاق �ت��ه ÷
ب�أبيه رغم كفره و�شدته منوذج ًا
132
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يقتدى ،ومثا ًال يحتذى يف الرفق
والأدب ،والن�صح وطيب اخلُلق،
مم ��ا ن �ح �ت��اج م �ع��ه �أن ن��راج��ع
مفاهيم ال��والء وال�براء مهتدين
بهدي �سيدنا �إبراهيم ÷ مع
�أبيه.
 )4لقد �ضرب �سيدنا �إبراهيم
÷ امل �ث��ل الأع� �ل ��ى يف حُ �سن
العِ�شرة م��ع زوجتيه يف العدل
133

بينهما ع��ام��ة ،ويف الربانية
واحلكمة مع زوجته الأوىل �سارة
خا�صة يف املحنة مع امللك الظامل
الذي �أراد اغت�صابها ،ومع زوجته
الثانية هاجر ملا حملت وو�ضعت
�إ�سماعيل ÷ فو�ضعها بجوار
بيت اهلل احل��رام وتعاهدها مع
ول��ده��ا ب�شكل دائ���م ،ك�م��ا كان
منوذجا يقتدي لكل الأزواج عند
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العقم والإجناب.
 )5يقدم �سيدنا �إبراهيم ÷
م �ث��اال �أروع يف ت��رب �ي��ة �أوالده
فهم ًا وتطبيق ًا حيث كان مهتم ًا
ب��ال�ترب �ي��ة الإمي��ان �ي��ة �أوالً ،ثم
الرتبية االجتماعية ثانياً ،واملادية
�أخرياً ،وعملياً :كان ي�أخذ �أوالده
معه �إىل امل�سجد ،والتزم منهجية
احلوار مع �أوالده يف كل موقف،
135

حتى يف املقطوع به �شرعا ،كما
اعتمد منهجية الو�صية لأوالده
يف حياته وبعد وفاته ،مما يوجب
مراجعة مناهج وو�سائل التعامل
مع �أوالدن��ا يف �ضوء هذا الهدي
الإبراهيمي.
 )6تتجلى مواقف �سيدنا �إبراهيم
÷ مع قومه يف البدء يف العطاء
و�شدة احلر�ص على قومه قبل
136
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الن�صح والتوجيه ،ويف جعل بيته
قبلة لل�ضيفان وذوي احلاجات،
ث��م اب �ت �ك��ار و� �س��ائ��ل ج��دي��دة يف
الدعوة ،مثل ت�صنعه �أن��ه ي�ؤمن
ب�أن الكوكب �أو القمر �أو ال�شم�س
�آلهة ميكن �أن تعبد ،ثم حزمه
بعد ذل��ك يف تك�سري الأ�صنام،
واحتماله البالء يف �سبيل ن�شر
عقيدته بني قومه ،مما ي�ؤ�س�س
137

ل �� �ض��رورة ال��ذك��اء االجتماعي
والعطاء الإن�ساين مع التجديد
واالبتكار يف و�سائل الدعوة.
 )7يقدم �سيدنا �إبراهيم ÷
من ��وذج ��ا �آخ� ��ر يف الإي �ج��اب �ي��ة
الرا�شدة مع ال�سلطة ال�سيا�سية
مهما كانت ظاملة كافرة ملحدة
فلم يعتزل ال�ن�م��رود �أو يعتدي
عليه ،ب��ل اخ�ت��ار احل��وار القوي
138
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واحلِ جِ اج الذكي؛ حتى بُهت الذي
كفر ،مما ي�ؤ�س�س ل�ضرورة العمل
ال�سيا�سي الرا�شد.
يكتف �سيدنا �إبراهيم ÷
 )8مل ِ
ب�إ�صالح زمانه الذي عا�ش فيه بل
كان مُلهم ًا يف و�ضع معالمِ �إ�صالح
امل�ستقبل �إىل ي��وم القيامة ،يف
اختيار ال�شعار واال��س��م الرائق
ال���س��ام��ي “امل�سلمني” ،ودع��ا
139

اهلل �أن يبعث يف الأم ��ة رج�لاً،
وح��دد مهامه يف التالوة والعلم
والتزكية ،فالإ�صالح يبد�أ �إذن
باختيار الر�سالة ثم الرجل الفذ
الذي يحمل الر�سالة �إىل النا�س
�أجمعني.
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املحتوى

تقدمي.
املقدمة.
املطلب الثاين� :سيدنا �إبراهيم

3
5

÷ واكتمال جوانب االلتزام
ال�سبعة:
12
اجلانب الأول � :سمو عالقته
باهلل عز وجل.
14
اجلانب الثاين  :الرب بالأب
141

حتى لو كان الأب كافر ًا .

39

اجلانب الثالث:

حُ �سن الع�شرة مع زوجتيه52 .

اجلانب الرابع :
حُ �سن تربيته �أوالده.
65
اجلانب اخلام�س :
�إكرام ون�صح قومه وجمتمعه88 .
اجلانب ال�ساد�س:
الإيجابيةمعال�سلطةال�سيا�سية113 .
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اجلانب ال�سابع:التخطيط
123
لإ�صالح امل�ستقبل.
اخلال�صة.
131
املحتوى.
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