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 - رؤية قرآنية -ملة إبراىيم عليو السالم 
Millah Ibrahim – Quranic Perspective  

 
Khalid Muhammad al-‗Abdali

*
 

Ismail bin Mamat
**

 

 
Abstract 

This article aims to explain about Millah Ibrahim (peace be upon him) 

from Quranic perspective. Basically it is a guidance and happiness for 

humanity. Allah SWT ordered His Messenger, Muhammad (peace be 

upon him) and his Ummah to follow it. This is the way that Ibrahim 

(Peace be upon him) was to deny polytheism (shirk) of all kinds, and to 

avoid idolatry in all its forms. It is also the way in his call and argument 

of his people, and in the work of Hajj, and in his declaration of innocence 

of polytheism and polytheists and how to reach the peak of faith and 

ideal that should be followed. The sacrifices and works done by Ibrahim 

(peace be upon him) are the models to be followed which demonstrated 

the sincerity of attachment to the commands of God Almighty. The 

features of Millah Ibrahim (peace be upon him) can be seen in his 

struggle and his diligence in communicating the religion of Allah, with 

the attendant of charity (iḥsān) and sincerity (ikhlās). Its fruit, which 

Allah SWT promised, obtained happiness in this world and the hereafter. 

Keywords: Millah Ibrāhim, Ummah, Shirk, Tawḥīd, Islam. 
 

 ملخص البحث
ملة إبراىيم عليو السبلـ ىي ىداية للبشرية كسعادة لئلنسانية، لذا أمر ا عزكجل ّٔا 

أف يتبعها، كأمره أف يبلغ أمتو باتباعها، كتتمثل ىذه رسولو ػتمدا صلى ا عليو كسلم 
اظتلة كىي الطريقة اليت كاف عليها إبراىيم ُب نفي الشرؾ بكل أنواعو، كاجتناب الوثنية 
بكل صورىا، كقد كاف ُب دعوتو كػتاجتو قومو كُب أعماؿ اضتج كُب إعبلنو الرباءة من 

 ف اظتثلي األعلى الذم ينبغي أف يقتدل بو،الشرؾ كاظتشركُت ككيفية الوصوؿ إٔب ذركة اإلديا
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كما أف التضحيات كالبذؿ الذم قاـ بو إبراىيم ىو أمنوذج حيتذل بو لبياف صدؽ التعلق 
كاالنقياد إٔب أكامر ا عزكجل، كيظهر جليا من معآب ملة إبراىيم عليو السبلـ ُب جهاده 

كإخبلص، ذترتو تلقي  كاجتهاده ُب تبليغ دين ا، مع ما يصاحب ذلك من إحساف
 البشائر ُب الدنيا كاآلخرة، كىو كعد ا سبحانو. 

 .: اظتلة، إبراىيم ، الشرؾ، اإلحساف، البشارةالكلمات المفتاحية

 

 مقدمة
ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم  ال شك أف القرآف الكرمي ىو كتاب ىداية، فا عزكجل يقوؿ ﴿ًإفَّ ىىذى

ـي ﴾ [ لًلَّيًت ًىيى أىقٍػوى ٗء:اإلسرا [  ، كيقوؿ سبحانو ﴿قيٍل ىيوى لًلًَّذينى آمىنيوا ىيدنل كىًشفىاءه﴾
] ْْفصلت: ، كقد ذكر تبارؾ كتعأب أف من أراد طريق اعتداية فعليو مبلة إبراىيم عليو ]
السبلـ، فهي اظتوصلة إٔب اعتداية اضتقيقية ﴿كىقىاليوا كيونيوا ىيودنا أىٍك نىصىارىل تػىٍهتىديكا قيٍل بىٍل 

ًنيفنا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى﴾ًملَّةى  [ ًإبٍػرىاًىيمى حى ُّٓالبقرة: ، كا سبحانو كتعأب أمر نبيو ]
نىا إًلىٍيكى أىًف  يػٍ ػتمدا صلى ا عليو كسلم بأف يتبع ملة إبراىيم عليو السبلـ قائبل:﴿ٍبيَّ أىٍكحى

افى ًمنى اٍلمي  ًنيفنا كىمىا كى ٍشرًًكُتى﴾اتًَّبٍع ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى ُِّالنحل: [ [ فما كاف من رسوؿ ا  
صلى ا عليو كسلم إال أف ينقاد كيرضخ كيستسلم ألمر ا معربا أف ىذه ىي اعتداية 
ًنيفنا كىمىا كىافى  ا ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى الربانية ﴿ قيٍل ًإنًٍَّت ىىدىاين رىيبّْ ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو ًديننا ًقيىمن

[ ميٍشرًًكُتى﴾ًمنى الٍ  ُُٔاألنعاـ: ، ٍب جاء األمر اإلعتي بأف يعم ذلك رتيع الناس، كليس ]
مقتصرا عليو كحده صلى ا عليو كسلم فمن أراد اعتداية الربانية فعليو أف يتبع ملة 
إبراىيم عليو السبلـ، كا عزكجل يرشد رسولو بأف يعلن ذلك للناس كافة بصدؽ كبلـ 

ًنيفنا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى﴾ ا عزكجل﴿قيٍل صىدىؽى  آؿ [ اللَّوي فىاتًَّبعيوا ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى
ٓٗعمراف: ، بل يتعدل األمر إٔب اصتد كاالجتهاد كاصتهاد، فمهما أردت أف تبذؿ من ]

جهد كجهاد فعليك مبلة إبراىيم عليو السبلـ، فا عزكجل يقوؿ﴿كىجىاًىديكا ُب اللًَّو حىقَّ 
يًن ًمٍن حىرىجو ًملَّةى أىبًيكيٍم ًإبٍػرىاًىيمى﴾جً  هىاًدًه ىيوى اٍجتىبىاكيٍم كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ُب الدّْ ]
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بطريقة اإلغراء كاضتث على االتباع ، كيتجاكز األمر أيضا أم إحساف ُب  ]ٖٕاضتج:
 تبارؾ كتعأب الدين ال يستقيم كالقيمة لو إال إذا كاف على ملة إبراىيم عليو السبلـ، فا

ًنيفنا كىاختَّى  وي لًلًَّو كىىيوى ػتيًٍسنه كىاتػَّبىعى ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى ذى يقوؿ: ﴿كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا ؽتٍَّن أىٍسلىمى كىٍجهى
﴾ ًليبلن ، فا عزكجل يؤكد لنا ُب ىذه اآلية الكردية أف ]ُِٓالنساء:[ اللَّوي ًإبٍػرىاًىيمى خى

يرقى أف يكوف أحسن دينا إف ٓب يكن متبعا ظتلة إبراىيم عليو  اسن ُب إحسانو ال
السبلـ، كال ديكن أف يكوف من اسنُت اظتقبولُت إف خالف ىذه اظتلة، كجهده الذم 
يقـو بو ما ىو إال سفو؛ ألنو رغب عن ملتو عليو السبلـ ﴿ كىمىٍن يػىٍرغىبي عىٍن ًملًَّة ًإبٍػرىاًىيمى 

، كيف ال كىو إماـ البشرية كاإلنسانية، ﴿كىًإًذ ابٍػتػىلىى ]َُّرة:البق[ ًإالَّ مىٍن سىًفوى﴾
ًلمىاتو فىأىدتىَّهينَّ قىاؿى ًإينّْ جىاًعليكى لًلنَّاًس ًإمىامنا﴾ ، قاؿ ابن  ]ُِْالبقرة:[ ًإبٍػرىاًىيمى رىبُّوي ًبكى

علو كثَت: "يقوؿ تعأب مينىبػّْهنا على شرؼ إبراىيم خليلو، عليو السبلـ، كأف ا تعأب ج
، كاإلماـ إمنا جعل إماما ليؤًب بو، كال يعقل من يأًب ُإماما للناس يقتدل بو ُب التوحيد"

باإلماـ أف خيالفو أك يسابقو أك يتأخر عنو، كمعٌت اإلمامة االقتداء بو كمسايرتو ُب أفعالو 
يم عليو كأعمالو كأقوالو من غَت حيدة عنو، كٓب تقتصر ىذه النظرة كالرؤية ظتنزلة كمقاـ إبراى

السبلـ على القرآف فقط، كذلك فللسنة النبوية على صاحبها أفضل الصبلة كأزكى 
التحية حظ كافر من ذلك، فعن عبدالرزتن بن أبزل أىفَّ النَّيبَّ صلى ا عليو كسلم كىافى 

يػىقيوؿي ًإذىا أىٍصبىحى، كىًإذىا أىٍمسىى
، كىعىلى : »ِ ـً ٍسبلى ًص، أىٍصبىٍحنىا عىلىى ًفٍطرىًة اإٍلً ًة اإٍلًٍخبلى ًلمى ى كى

ًنيفنا ميٍسًلمنا، كىمىا   كىعىلىى ًديًن نىًبيػّْنىا ػتيىمَّدو صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كىعىلىى ًملًَّة أىبًينىا ًإبٍػرىاًىيمى حى
، فما يصبح اظتسلم كما ديسي إال كيتذكر أنو على ملة إبراىيم عليو ّ«كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى 

                                                 
، ِ،  حتقيق: سامي سبلمة، )الرياض: دار طيبة، طتفسير القرآن العظيمإشتاعيل بن عمر بن كثَت الدمشقي،  ُ

 .َْٓ، صُـ(، جُٗٗٗىػ/َُِْ
 ود إذا أمسى قاؿ أمسنا على فطرة اإلسبلـ كما الخيفى.اظتقص ِ
،كتاب عمل اليـو كالليلة، ذكر ما كاف النيب السنن الكبرى(، كالنسائي، ُّّٔٓبرقم ) مسنده ، ركاه أزتد، ُب  ّ

 (.ِٖٗٗصلى ا عليو كسلم  يقولو إذا أصبح، رقم)
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يكوف مستحضرا لذلك، ككذلك عن جابًر بن عبد ا، قاؿ: ذبحى النيبُّ صلى السبلـ ك 
ئػىٍُتً، فلٌما كجَّههما قاؿ:  إين »ا عليو كسلم يوـى الذبًح كبشىُت أقرنىُت أملحىُت ميوجى

نيفان، كما أنا من  ، على ملة إبراىيمى حى كجهتي كجهيى للذم فىطىر السماكاًت كاألرضى
شركُتى، إف صبلٌب

ي
يامى كؽتاٌب  ربّْ العالىمُتى، ال شريكى لو، كبذلك اظت  كنيسكي، كػتى

مدو كأيمًتو، باسم ا كا أكرب" ٍب  ، عىن ػتي سلمُت، اللهمَّ ًمنكى كلىكى
ي
أيًمرتي كأنا ًمن اظت

، ككذلك أحاديث أخرل فيها التوجيو كاإلرشاد إٔب ملة إبراىيم عليو السبلـ، فإذا  ُ«ذبح
ضتجم من التوجيو الرباين كاإلرشاد النبوم فما ىي ملة إبراىيم عليو كاف األمر ّٔذا ا

 السبلـ اليت ينبغي لنا اتباعها ىذا ما سوؼ أتناكلو ُب اظتباحث القادمة إف شاء ا.
 

 المبحث األول: معنى الملة ومرادفاتها
السبلـ  جاءت كلمة ملة ُب أكثر اظتواضع ُب القرآف الكرمي مرتبطة بسيدنا إبراىيم عليو 

كما رأينا فيما سبق من اآليات، كأصل الكلمة من مٌل أمٌل فاظتيم كالبلـ أصبلف 
صحيحاف، كىل معناىا مثل طريق مليل أك ؽتل أم مسلوؾ، أك مبعٌت أىٍملىٍلتي عىلىٍيًو 

 ، الظاىر يسوغ ذا كذاؾ عند علماء اللغة ظتن تتبع ذلك،  "كىُب التػٍَّنزًيلً ِاٍلًكتىابى كأىٍملىٍيتيوي 
ا أيخذ  اٍلعىزًيًز: حىىتَّ تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم؛ قىاؿى أىبو ًإسحاؽ: اظتًلة ُب اللُّغىًة سينَّتيهم كىطىرًيقيهيٍم كىًمٍن ىىذى
ـي  : كىكىبلى ا يؤثَّر ُب الطَّرًيًق، قىاؿى لَّة أىم اٍلمىٍوًضعي الًَّذم خيتبزي ًفيًو ألىنو يؤثَّر ُب مىكىاًَّنىا كىمى

ى
اظت

. قىاؿى اٍلعىرىًب  أىبو مىٍنصيورو: كىؽتَّا يػيؤىيّْدي قولىو  ًإذا اتفىق لفظيو فأىكثره ميشتق بعضيو ًمٍن بػىٍعضو
، "كأىمىلَّ الشيءى: قىالىوي فكيًتب. كأىٍمبله: كأىمىلَّو، عىلىى حتىًٍويًل ّقوعتيم ؽتيىلّّ أىم مىٍسليوؾه مىٍعليوـه"

ٍلى  كىلًيُّوي بًاٍلعىٍدًؿ؛ التٍَّضًعيًف. كىُب التػٍَّنزًيًل: فػىٍلييٍمًللٍ  ا ًمٍن أىمىلَّ، كىُب التػٍَّنزًيًل أىيضان: فىًهيى دتي كىىىذى

                                                 
 (.ِٕٓٗتحىبُّ من الضحايا، رقم )، كتاب األضاحي، باب ما ييسسنن أبي داودركاه أبو داكد،  ُ
 .ُّٔ،صُُ، بدكف سنة(،جُ، )بَتكت: دار صادر، طلسان العربػتمد ابن منظور،  ِ
 .ُّٔ،صُُ، جلسان العربابن منظور،  ّ
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" عىلىٍيًو بيٍكرىةن كىأىًصيبلن
، أما ُب االصطبلح: "اظتلة ما ديليو اظتلىك على الرسوؿ كىو ديليو ُ

ف ، كىناؾ من قاؿ عن اظتلة: "كظتا كاف نوع اإلنساِعلينا" كيسمى شرعا كشريعة كدينا
ػتتاجا إٔب اجتماع مع آخر من بٍت جنسو ُب إقامة معاشو، كاالستعداد ظتعاده؛ كذلك 
االجتماع جيب أف يكوف على شكل حيصل بو التمانع كالتعاكف حىت حيفظ بالتمانع ما 

، كُب  ّاعتيئة ىي اظتلة" ىو أىلو، كحيصل بالتعاكف ما ليس لو؛ فصورة االجتماع على ىذه
، كىاٍلملَّة ًإٔبى  ضح حيث قاؿ:"كتاب الكليات تفصيل كا كىالٌدين مىٍنسيوب ًإٔبى ا تػىعىأبى

الرَّسيوؿ، كىاٍلمذىب ًإٔبى اٍلميٍجتىهد، كىاٍلملَّة: اٍسم مىا شىرعو ا لًًعبىاًدًه على ًلسىاف نبيو 
عىاء إًلىٍيًو، كىالٌدين ليتوصلوا بًًو ًإٔبى آجل ثػىوىابو، كىالٌدين مثلهىا، لىًكن اٍلملَّة تقاؿ بًاٍعًتبىار الدُّ 

بًاٍعًتبىار الطَّاعىة كاالنقياد لىوي، كىاٍلملَّة: الطَّرًيقىة أىٍيضا، ٍبَّ نقلت على أصيوؿ الشَّرىائًع، من 
حىٍيثي ًإف اأٍلىنًٍبيىاء يعلموَّنا كيسلكوَّنا كيسلكوف من أمركا بإرشادىم بًالٌنظًر ًإٔبى األىٍصل، 

ا ااًلٍعًتبىار الى تيضى  اؼ ًإالَّ ًإٔبى النَّيب الًَّذم تستند إًلىٍيًو، كىالى تكىاد تيوجد ميضىافىة ًإٔبى ا كىًّٔىذى
، كىالى ًإٔبى آحىاد أمة النَّيب، كىالى تٍستػىٍعمل ًإالَّ ُب رتلىة الشَّرىائًع دكف آحادىا، فىبلى يػيقىاؿ:  تػىعىأبى

ا يػيقىاؿ: دين ا، كديٍت، كىدين زيد، كىالى يػيقىاؿ:  ًملَّة ا، كىالى مليت، كىالى ًملَّة زيد، كىمى
ا يطاع ّٔىا  ة ًملَّة ا، كالشريعة تيضىاؼ ًإٔبى ا كىالنَّيبٌ كىاأٍلمة، كىًىي من حىٍيثي ًإنػَّهى الصَّبلى
ًذه اأٍلىٍلفىاظ  ًثَتنا مىا تٍستػىٍعمل ىى ا جٍيتىمع عىلىيػٍهىا تسمى ًملَّة، كىكى تسمى دينا، كىمن حىٍيثي ًإنػَّهى

ا متحدة بًالذَّاًت كمتغايرة بًااًلٍعًتبىاًر" ا قيل: ًإنػَّهى ا مىكىاف بعض، كىعًتىذى بػىٍعضهى
، كىو كبلـ ْ

غاية ُب التفصيل كالتوضيح، كعليو فاطتبلصة أف اظتلة كالدين كالشريعة متقاربة اظتعٌت 
عٌت ملة متغايرة باالعتبار، كاظتلة أيضا الطريقة اظتسلوكة، كمن ىنا نستطيع أف نلج إٔب م

                                                 
 اظتصدر السابق نفسو. ُ
، ُط، حتقيق: عبدالرزتن عمَتة، )بَتكت: دار اصتيل، مشارق أنوار العقولينظر: عبدا بن زتيد الساظتي،  ِ

 .ٗٗ، صُـ( جُٖٗٗىػ،َُْٗ
 ,ّْـ(، صُِٗٗىػ، ُُّْ، ِ، )بَتكت: دار الكتب العلمية، طالملل والنحلأبو الفتح ػتمد الشهرستاين،  ّ
، حتقيق: عدناف كػتمد )بَتكت، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةأبو البقاء أيوب الكفوم،  ْ

 .ْْْ-ّْْـ(، صُٖٗٗىػ، ُُْٗ، ِمؤسسة الرسالة، ط
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إبراىيم عليو السبلـ كطريقتو كمنهجو، كما ىي معآب ىذه اظتلة، كزكاياه اليت ينبغي 
 الوقوؼ عليها الستجبلء مقاصدىا. 

 
 المبحث الثاني: نفي الشرك 

اظتتتبع آليات القرآف ُب ذكر إبراىيم عليو السبلـ ليجد أف اضتديث عنو ملتصق بنفي 
﴿كىقىاليوا كيونيوا ىيودنا أىٍك نىصىارىل تػىٍهتىديكا قيٍل بىٍل ًملَّةى  الشرؾ، أك ػتاربتو لو قاؿ تعأب:

ًنيفنا  ، كقولو: ﴿مىا كىافى ًإبٍػرىاًىيمي يػىهيوًديِّا ]ُّٓالبقرة:[ ﴾كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى ًإبٍػرىاًىيمى حى
ا  ًنيفنا ميٍسًلمن ، كقولو ]ٕٔآؿ عمراف:[ ﴾ٍشرًًكُتى كىمىا كىافى ًمنى اٍلمي كىالى نىٍصرىانًيِّا كىلىًكٍن كىافى حى

ًنيفنا  أيضا: ﴿قيٍل صىدىؽى  آؿ  [﴾كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى اللَّوي فىاتًَّبعيوا ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى
 .ُ، كغَتىا من اآليات]ٓٗعمراف:
من خبلؿ ىذه اآليات البينات اليت يذكر ا عزكجل إبراىيم عليو السبلـ ميربءا من  

كبعيدا كل البعد عن ألواف الشرؾ، كلذلك ىو حنيف دييل عن الباطل إٔب اضتق، الشرؾ، 
كيتمثل نفي الشرؾ عنو عليو السبلـ ُب مواطن كمواقف متعددة قوال كفعبل، كإشارة إٔب 
أف اضتياة كلها كإٔب اظتمات مبا فيها من نسك كصبلة كأعماؿ كأقواؿ كدعاء كدعوة البد 

سكي كػتيام كؽتاٌب  رب العاظتُت ال شريك لو كبذلك أف تكوف كفق قل إف صبلٌب كن
 أمرت، كيتجلى ىذا ُب:

ػتاجتو قومو كاالحتجاج عليهم ُب عبادة األصناـ كالتماثيل عندما جن عليو الليل  -أ
فرأل كوكبا ٍب القمر ٍب الشمس، كقلت: عبادة األصناـ، كليس عبادة الكواكب كما 

اآليات، كُب معرض ذكر ىذه القضية يقوؿ ا ذىب إليو األكثر، ففي بداية سياؽ 
ؿو  تبارؾ كتعأب ﴿كىًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي أًلىبًيًو آزىرى أىتػىتًَّخذي أىٍصنىامنا آعًتىةن ًإينّْ أىرىاؾى كىقػىٍومىكى ُب ضىبلى

، فكاف اطتطاب )ألبيو كقومو(، ٍب قاؿ بعد ذكر ػتاكرة إبراىيم ]ْٕاألنعاـ:[ ميًبُتو﴾

                                                 
 . ّٖك يوسف، اآلية: ِٔك اضتج، اآلية: ُِّك َُِكالنحل، اآلية:ُّٔ-ُُٔك ٕٗينظر:  األنعاـ، اآلية:  ُ
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﴾ ـ للكواكب كالقمر كالشمس:عليو السبل ، ]َٖاألنعاـ:[ ﴿كىحىاجَّوي قػىٍوميوي قىاؿى أىحتيىاجُّوينّْ
نىاىىا ًإبٍػرىاًىيمى عىلىى قػىٍوًمًو﴾ تػينىا آتػىيػٍ  ٍب قاؿ سبحانو كتعأب أثر ىذه اضتادثة: ﴿كىتًٍلكى حيجَّ

، قاؿ القرطيب: "إشارة إٔب رتيع احتجاجاتو حىت خاصمهم كغلبهم ]ّٖاألنعاـ:[
، كليس كما يظن ِ، فكانت ػتاكرة إبراىيم عليو السبلـ من باب اإللزاـ لقوموُاضتجة"ب

إٔب اضتقيقة،  كبتتبعنا لباقي اظتواضع اليت فيها ػتاجة  -بعد شكو-البعض أنو توصل 
إبراىيم ألبيو كقومو ؾتد أف عبادهتم كانت لؤلصناـ، كليس للكواكب ككذلك مثل قولو: 

ا اٍلبػىلىدى آًمننا كىاٍجنيٍبًٍت كىبىًٍتَّ أىٍف نػىٍعبيدى ﴿كىًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاىً  ـى يمي رىبّْ اٍجعىٍل ىىذى  ﴾اأٍلىٍصنىا
، صرح إبراىيم عليو السبلـ باالجتناب كاالبتعاد من عبادة األصناـ بدعائو ]ّٓإبراىيم:[

ربو سبحانو؛ ألف كثَتا من الناس من ضل بعبادهتا، كلذلك قاؿ الفخر الرازم: "إال أنو 
، ّكر ذلك ىضما للنفس، كإظهارا للحاجة كالفاقة إٔب فضل ا ُب كل اظتطالب"ذ 

، بٌُت ]ُٕالشعراء:[ فػىنىظىلُّ عتىىا عىاًكًفُتى﴾ أىٍصنىامناككذلك قولو سبحانو ﴿قىاليوا نػىٍعبيدي 
ًذًه  عزكجل أف األب كالقـو كانوا يعبدكف األصناـ، كمنها أيضا ﴿ًإٍذ قىاؿى أًلىبًيًو كىقػىٍوًمًو مىا ىى

ىًكيدىفَّ :، ٍب قاؿ سبحانو]ِٓاألنبياء:[ الَّيًت أىنٍػتيٍم عتىىا عىاًكفيوفى﴾ التَّمىاثًيلي  ﴿كىتىاللًَّو ألى
، كل ذلك كاف تأكيدا على أَّنم كانوا ]ٕٓاألنبياء:[ بػىٍعدى أىٍف تػيوىلُّوا ميٍدًبرًينى﴾ أىٍصنىامىكيمٍ 

يعكفوف على عبادهتا، ككذلك مسألة يعبدكف األصناـ، كىي دتاثيل يصنعوَّنا بأنفسهم ٍب 
، ىي ]ُٕالعنكبوت:[ كىختىٍليقيوفى ًإٍفكنا﴾ أىٍكثىاننااألكثاف أيضا ﴿ًإمنَّىا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو 

﴿قىاؿى أىتػىٍعبيديكفى مىا  أصناـ اختذكىا للعبادة، كيؤكد ذلك أيضا قوؿ ا تبارؾ كتعأب:
ابن جرير الطربم: "قاؿ إبراىيم لقومو: أتعبدكف أيها ، قاؿ 95] الصافات:[ ﴾تػىٍنًحتيوفى 

                                                 
، حتقيق: أزتد الربدكين كإبراىيم أطفيش، )القاىرة: دار الكتب الجامع ألحكام القرآنػتمد بن عبدا القرطيب،  ُ

 .َّ، صٕـ(، جُْٔٗىػ/ ُّْٖ، ِاظتصرية، ط
، )مصر: مطبعة األمانة، خصائص النظم القرآني في قصة إبراىيم عليو السالمشحات ػتمد أبوستيت، ينظر: ال ِ
 .ُِِـ(، صُُٗٗىػ،ُُِْ، ُط
ىػ(، َُِْ، ّ، )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، طالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيبػتمد بن عمر الرازم،  ّ
 .َُُ، صُٔج
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، ففي ىذه اآليات أف قـو إبراىيم عليو السبلـ  ُالقـو ما تنحتوف بأيديكم من األصناـ"
كانوا بأنفسهم ينحتوف األصناـ لعبادهتا، فاطتبلصة من ىذا كلو أف قـو إبراىيم عليو 

نأّا كاالبتعاد عنها، كعليو فإبراىيم السبلـ كانوا يعبدكف األصناـ، فدعاىم لًتكها كاجت
عليو السبلـ كاف ُب كل ىذه اظتواقف تتجلى براءتو من الشرؾ كعدـ التعلق باألكثاف 
كعدـ االنقياد لغَت ا عزكجل، كأف ملة كطريقة إبراىيم عليو السبلـ ىي التوحيد الذم 

 تعأب، كقد كاف ، كالييشم منو أم رائحة من اللجوء إٔب غَت اِاليشوبو أمر الشرؾ
إبراىيم يلفت أنظارىم ُب اعتداية كالطعاـ كالشراب كالشفاء كاإلماتة كاإلحياء كؿتوىا أَّنا  
كلها من ا عزكجل، كىذا ما ينبغي أف يفعلو العباد ُب كل عصر كمصر، كمن السفو 

 الرغبة عن ىذه اظتلة اإلبراىيمية.
جناس كالثقافات، كقد أمر ا عزكجل اضتج مؤدتر عاظتي تلتقي فيو األعراؽ كاأل -ب

إبراىيم أف يؤذف ُب الناس باضتج، ﴿كىأىذٍّْف ُب النَّاًس بًاضتٍىجّْ يىٍأتيوؾى رًجىاالن كىعىلىى كيلّْ ضىاًمرو 
﴾ ، كا سبحانو كتعأب تكفل بإيصاؿ النداء إٔب ]ِٕاضتج:[ يىٍأًتُتى ًمٍن كيلّْ فىجٍّ عىًميقو
ؿ إٔب تلك البقاع الطاىرة كاألراضي اظتقدسة، اليت تعرب عن الناس رتيعا، ألجل الوصو 

االستسبلـ التاـ كاالنقياد الكامل كاطتضوع اظتطلق ألكامر ا عزكجل اظتتمثلة ُب أعماؿ 
اضتج، فإبراىيم عليو السبلـ الذم قصد البيت اضتراـ، كىو بانطبلقو إٔب تلك العراص 

يػىٍهًديًن﴾ يعرب عن ذىابو إٔب ربو، ﴿كىقىاؿى ًإينّْ  ، قاؿ ]ٗٗالصافات:[ ذىاًىبه ًإٔبى رىيبّْ سى
، كُب ّالقرطيب: "أم مهاجر من بلد قومي كمولدم إٔب حيث أدتكن من عبادة ريب"

تلك األماكن يشرب اإلنساف من معُت التوحيد كاإلدياف، كيرتشف من أَّنار اعتداية 

                                                 
، ُ، حتقيق: أزتد ػتمد شاكر، )بَتكت: مؤسسة الرسالة، طان في تأويل القرآنجامع البيػتمد بن جرير الطربم،  ُ

 .َٕ، صُِـ(، جَََِىػ/َُِْ
، ِ، )اعتند: اظتطبعة الندكية، طملة إبراىيم وحضارة اإلسالمينظر للمزيد: أبو اضتسن الندكم،  ِ

 .ُِ-ُُـ(، صُِٗٗىػ،ُُِْ
 .ٕٗ، صُٓ، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  ّ
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ظم عتا جيد ذلك حقيقة فا كالتقول، كيتزكد من خَت الزاد، كالناظر ألعماؿ اضتج، كاظتع
، ]ِّاضتج:[ عزكجل يقوؿ: ﴿ذىًلكى كىمىٍن يػيعىظٍّْم شىعىائًرى اللًَّو فىًإنػَّهىا ًمٍن تػىٍقوىل اٍلقيليوًب﴾

كاضتج مظهر من مظاىر اضتنيفية اإلبراىيمية، كعبادة من العبادات اليت تظهر الرباءة من 
أىمنَّىا خىرَّ ًمنى السَّمىاًء فػىتىٍخطىفيوي الشرؾ ﴿حينػىفىاءى لًلًَّو غىيػٍرى ميٍشرًًكُتى بً  ًو كىمىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فىكى

﴾ ، شبو اإلدياف بالسماء لعلوه، ]ُّاضتج:[ الطَّيػٍري أىٍك تػىٍهًوم بًًو الرّْيحي ُب مىكىافو سىًحيقو
، كىناؾ ُكالشرؾ بالسقوط منها، فاظتشركوف ساقطوف من أكج اإلدياف إٔب حضيض الكفر

باطلة، كشبو كاىية تنادم بوثنية اضتج؛ ألنو عبادة تكتنفها األحجار، كحتيط ّٔا دعوات 
قداسة اصتمادات كما يزعموف، كلكن ىيهات ىيهات، كشتاف بُت من ختطفو الطَت أك 
هتوم بو الريح ُب مكاف سحيق كبُت من يسمو باستسبلمو، كيعلو بانقياده ألكامر ربو 

ف طواؼ يبدأ حبجر، كيطوؼ على األحجار، ٍب سبحانو، فاضتج ُب اضتقيقة كإف كا
يسعى بُت األحجار، كيرمي األحجار على األحجار، إال أنو يعرب عن االستسبلـ ألكامر 
ا، كالتشبو كالتأسي بإبراىيم ُب أفعالو اليت تعرب عن حكمة بالغة من انقياده ألكامر 

ا ليس تقديسا كتعظيما عتا،  اظتؤب عزكجل، فلو أف ا عزكجل أمرنا أف نسجد عتا لسجدن
كإمنا ىو استسبلـ ألمر ا، كانقياد لطاعتو عزكجل، عتذا يقوؿ ا عزكجل، كلذلك 
يقوؿ ا سبحانو بعد ذكر إلقاء التفث كالطواؼ بالبيت العتيق، كتعظيم حرمات ا 

، كُب ]َّاضتج:[ ؿى الزُّكًر﴾كليس األحجار ﴿فىاٍجتىًنبيوا الرٍّْجسى ًمنى اأٍلىٍكثىاًف كىاٍجتىًنبيوا قػىوٍ 
إبراىيم عليو السبلـ الذم حارب الشرؾ، كقاؿ بعض  ِىذه األعماؿ إحياء آلثار

اظتفكرين الدعاة: "ككأمنا أراد اضتق تبارؾ كتعأب أف ينصرؼ الناس بدعوة إبراىيم كعملو 
عليو السبلـ عن الرمزية الوثنية اطتاطئة إٔب الرمزية البشرية الصحيحة، فعهد إٔب إبراىيم 

أف يبٍت الكعبة قياما للناس، كيرفع قواعد البيت ليكوف رمزا ظتشاعر البشر الفردية 

                                                 
 .ُِّـ(، صُِٖٗىػ،َُِْ، ْ، )بَتكت: دار اصتيل، طحياة إبراىيمر: ػتمود شليب، ينظ ُ
، ُ، )جدة: دار اظتنارة، طإبراىيم عليو السالم ودعوتو في القرآن الكريمينظر: أزتد الرباء األمَتم،  ِ

 .ُُٕـ(، صُٖٔٗىػ،َُْٔ



122  Millah Ibrāhīm – Qur‘anic Perspective – Khalid, Ismail    

كاالجتماعية، كمثابة لوحدهتم، كأمنا طتوفهم كقلقهم، ال رمزا لصفات اإللو جل كعبل، 
، كاطتبلصة أف إبراىيم عليو السبلـ الذم جعلو ا عزكجل إماما ُكخصائصو كأفعالو"

كاضتضارة اإلسبلمية، يعلمنا كيف نوجو كل تصرفاتنا كأعمالنا خالصة لوجو  لئلنسانية
 ا، بعيدين كغتتنبُت لكل مظاىر الشرؾ كالوثنية.

إعبلف الرباءة من الشرؾ كاظتشركُت مهما كلفو األمر، سواء باعتجرة عن كطنو أك  - ج
عوة إٔب ا كمع إظهار العداكة أك اظتوت دكف ذلك من غَت تنازؿ عن اظتبدأ بعد الد

الدعوة إليو سبحانو باليت ىي أحسن من التعامل اضتسن كاطتلق الرفيع كاضتجة الواضحة، 
كىذه من معآب ملة إبراىيم اليت ينبغي عدـ اضتيدة عنها، فإبراىيم عليو السبلـ ظتا رأل 

بل أدل  اإلصرار كالعناد بعد ػتاكالتو اصتادة من النصح كالبياف، كإظهار اضتجة كالربىاف،
يىاننا فىأىٍلقيوهي ُب  ذلك لتعرضو إٔب اظتوت باإلحراؽ، آثر اعتجرة عن كطنو، ﴿قىاليوا ابٍػنيوا لىوي بػينػٍ
يػىٍهًديًن﴾ ا فىجىعىٍلنىاىيمي اأٍلىٍسفىًلُتى كىقىاؿى ًإينّْ ذىاًىبه ًإٔبى رىيبّْ سى ٍيدن  اصتٍىًحيًم فىأىرىاديكا بًًو كى

اجرا ظتا رأل صدكدىم، كقد اختذ إبراىيم عليو ، فخرج عن قومو مه]ٗٗ-ٕٗالصافات:[
السبلـ االجراءات اظتناسبة بعد النصح كالرفق، من االعتزاؿ ٍب التصريح بالرباءة 
ًقيِّا﴾  ﴿كىأىٍعتىزًليكيٍم كىمىا تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو كىأىٍدعيو رىيبّْ عىسىى أىالَّ أىكيوفى ًبديعىاًء رىيبّْ شى

 ضحا كمصرحا الرباءة ﴿قىاؿى يىا قػىٍوـً ًإينّْ بىرًمءه ؽتَّا تيٍشرًكيوفى﴾،  كقاؿ مو ]ْٖمرمي:[
كأف ىذه الرباءة تشمل شيئُت األكؿ: الرباءة من الفعل ﴿كىًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي  ]ٗاألنعاـ:[

ا ، كالثاين: الرباءة من الف]ِٔالزخرؼ:[ أًلىبًيًو كىقػىٍوًمًو ًإنًٍَّت بػىرىاءه ؽتَّا تػىٍعبيديكفى﴾ اعل ﴿فػىلىمَّ
ًليمه﴾ ىكَّاهه حى ى لىوي أىنَّوي عىديكّّ لًلًَّو تػىبػىرَّأى ًمٍنوي ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى ألى ، فبل تقتصر الرباءة ]ُُْالتوبة:[ تػىبػىُتَّ

من األفعاؿ كما يزعم البعض فيقولوف نتربأ من األفعاؿ، كليس من األشخاص، كىو مبدأ 
غي التأسي بو ُب ملة إبراىيم عليو السبلـ، كتأكيدا عظيم ُب الوالية كالرباءة، كىو ؽتا ينب

لذلك يقوؿ اظتؤب تبارؾ كتعأب ﴿قىٍد كىانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه ُب ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ 

                                                 
 .ُّاعة بدكف طبعة ،كال تاريخ(، ص، )القاىرة: دار العلـو للطباهلل في العقيدة اإلسالميةحسن البنا،  ُ
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فقد كانت الرباءة  ]ْاظتمتحنة:[ قىاليوا لًقىٍوًمًهٍم ًإنَّا بػيرىآءي ًمٍنكيٍم كىؽتَّا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو﴾
من األشخاص كاألفعاؿ معا، قاؿ القرطيب: "كاآلية نص ُب األمر باالقتداء بإبراىيم عليو 

ا  ُالسبلـ ُب فعلو" ، كقد جعل ا عزكجل ىذا األمر قائما اليزاؿ ُب عقبو، ﴿كىجىعىلىهى
ةن بىاًقيىةن ُب عىًقًبًو لىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى﴾ أف  ِذكر بعض اظتفسرين ، كقد]ِٖالزخرؼ:[ كىًلمى

ىذه الكلمة ىي الرباءة ؽتا يعبدكف إال الذم فطرين، كما استنكر البعض عدـ االلتفات 
إٔب ذلك عندما قاؿ:"قاؿ صاحب النظم: قد رضيت العامة بقوؿ اظتفسرين من غَت 

، كاطتبلصة أف من معآب ملة إبراىيم التربؤ من ّكقوؼ على حقيقة ؼترج ىذه الكلمة"
لوثنية كالشرؾ بكل أكجهها كإعبلف ذلك، سواء كاف ذلك ُب األشخاص أك أشكاؿ ا

 األفعاؿ، كاظتتبع ظتلتو البد أف يصدع بذلك، كيعلن براءتو من مظاىر الشرؾ كأتباعو.
الوصوؿ إٔب ذركة االطمئناف من خبلؿ النظر ُب ملكوت السموات كاألرض  - د

يقُت ٍب إٔب مرحلة االطمئناف، فبل يكوف كالتفكر ُب آيات ا الكونية اليت توصل إٔب ال
ىذا اإلدياف غترد تقليد لآلباء كاألجداد، بل اإلدياف الراسخ الثابت الذم ال يتزعزع كال 
حتركو الشهوات كال النزعات كال النزغات ما كاف منبنيا على قواعد النظر كالتأمل كالتفكر 

ٔب إٔب ذلك من خبلؿ ىذا ُب ؼتلوقات ا عزكجل، كقد أرشدنا اضتق سبحانو كتعا
اظتشهد الذم صوره لنا عن إبراىيم عليو السبلـ الذم خاطب ربو ﴿كىًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي رىبّْ 

ًئنَّ قػىٍليب قىاؿى فىخيٍذ أىٍربػىعىةن مً  ٍوتىى قىاؿى أىكىٓبٍى تػيٍؤًمٍن قىاؿى بػىلىى كىلىًكٍن لًيىٍطمى نى أىًرين كىٍيفى حتيًٍي اٍلمى
ٍرىينَّ إًلىٍيكى ٍبيَّ اٍجعىٍل عىلىى كيلّْ جىبىلو ًمنػٍهينَّ جيٍزءنا ٍبيَّ اٍدعيهينَّ يىٍأتًينىكى سىٍعينا كىاٍعلىٍم أىفَّ الطٍََّتً فىصي 

، كما أبعد عن الصواب من القوؿ بأف إبراىيم الذم ]َِٔالبقرة:[ اللَّوى عىزًيزه حىًكيمه﴾

                                                 
 .ٔٓ، صُٖ، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  ُ
، ُ، )مسقط: مطبعة عماف كمكتبتها ادكدة، طتيسير التفسيرػتمد بن يوسف أطفيش،  ِ

 .َٗ،صُّـ(،جََِْىػ،ُِْٓ
ماـ ػتمد بن سعود، جامعة اإل -، )السعودية: عمادة البحث العلميالتفسير البسيطأبو اضتسن علي الواحدم،  ّ
 .ُّ، صَِىػ(، جَُّْ، ُط



124  Millah Ibrāhīm – Qur‘anic Perspective – Khalid, Ismail    

ن التأكيل الذم جانبو الصواب،  جعلو ا عزكجل إماما لئلنسانية شك فسأؿ ربو كىذا م
كيف يكوف ذلك كقد قدـ عليو السبلـ بصورة األدب كاليقُت عندما صرح أف ا ىو 
الذم حييي )كيف حتي اظتوتى( كلكن يريد أف يزداد من خفايا أسرار الربوبية، فنحن نرل 

رم كنشاىد اظتصابيح كاألجهزة اليت تعمل بالكهرباء، كلو قلنا نريد أف نرل كيف تس
الكهرباء ُب األسبلؾ أك كيف تعمل ىذه األجهزة اليعٍت أننا ننكر أك نشك بوجود 
الكهرباء بل ىو تشوؼ كتشوؽ للوصوؿ إٔب معارج اظتعرفة، الغوص ُب أسرار ىذا اطتلق 
العظيم الذم التنقضي العجائب اليت فيو، كُب تفسَت اظتنار كبلـ حسن جدا حيث قاؿ: 

السؤاؿ أف إبراىيم عليو السبلـ كاف قلقا مضطربا ُب  "كقد فهم بعض الناس من ىذا
اعتقاده بالبعث كذلك شك فيو، كما أبلد أذىاَّنم كأبعد أفهامهم عن إصابة اظترمى، كقد 
كرد ُب حديث الصحيحُت ؿتن أكٔب بالشك من إبراىيم أم أننا نقطع بعدـ شكو كما 

بالشك، فإنو ما من أحد  نقطع بعدـ شكنا أك أشد قطعا، نعم ليس ُب الكبلـ ما يشعر
إال كىو يؤمن بأمور كثَتة إديانا يقينيا، كىو ال يعرؼ كيفيتها، كيود لو يعرفها، فهذا 
التلغراؼ الذم ينقل اطترب من اظتشرؽ إٔب اظتغرب ُب دقيقة كاحدة يوقن بو كل الناس ُب  

ؿ فيمن كل بلد يوجد فيو، كيقل فيهم العارؼ بكيفية نقلو للخرب ّٔذه السرعة، أفيقا
طلب بياف ىذه الكيفية إنو شاؾ بوجود التلغراؼ، طلب اظتزيد ُب العلم كالرغبة ُب 
استكناه اضتقائق، كالتشوؼ إٔب الوقوؼ على أسرار اطتليقة ؽتا فطر ا عليو اإلنساف، 
كأكمل الناس علما كفهما أشدىم للعلم طلبا، كللوقوؼ على آّهوالت تشوفا، كلن 

ٔب اإلحاطة بكل شيء علما، كقتل كل موجود فقها كفهما، كقد يصل أحد من اطتلق إ
كاف طلب اطتليل عليو الصبلة كالسبلـ رؤية كيفية إحياء اظتوتى بعينيو من ىذا القبيل، 
فهو طلب للطمأنينة فيما تنزع إليو نفسو القدسية من معرفة خفايا أسرار الربوبية، ال 

الذم عرفو بالوحي كالربىاف دكف اظتشاىدة طلب للطمأنينة ُب أصل عقد اإلدياف بالبعث 
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، كاطتبلصة أف من ملة إبراىيم كطريقتو النظر كالتأمل ُب ؼتلوقات ا تعأب؛ ُكالعياف"
 ألنو السبيل الذم يقوم العبلقة مع ا عزكجل.

 
 المبحث الثالث: التضحية والبذل

حساب النفس كاألىل  من معآب طريقة كمنهجية إبراىيم عليو السبلـ التضحية كلو على
كاظتاؿ إظهارا لصدؽ ابة ، كبيانا ضتقيقة التعلق با كحده، فقد ابتلى ا عزكجل 
إبراىيم عليو السبلـ ابتبلءات أىلتو ليكوف إماـ اإلنسانية إٔب ا سبحانو كتعأب، يقوؿ 

ًلمىاتو  اًعليكى لًلنَّاًس  ا تبارؾ كتعأب ﴿كىًإًذ ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىيمى رىبُّوي ًبكى فىأىدتىَّهينَّ قىاؿى ًإينّْ جى
، كقد زٌكى ا سبحانو خليلو إبراىيم، فقاؿ تعأب ﴿كىًإبٍػرىاًىيمى ]ُِْالبقرة:[ ًإمىامنا﴾

﴾ ، فقد أًب الوفاء بأكامر ا عزكجل، ككصل قمة الكماؿ كالتماـ ]ّٕالنجم:[ الًَّذم كىَبَّ
ذلك ُب ىذه اظتواقف اليت حكاىا ا لنا ألجل أف ُب تنفيذ أكامر ا سبحانو، كيظهر 

 نتأسى كنقتدم بأبينا إبراىيم من حيث البذؿ كالتضحية كالوفاء بأكامر ا عزكجل.
ترؾ إبراىيم عليو السبلـ زكجو كابنو ُب كاد غَت ذم زرع، كلك أف تتصور اظتكاف  - أ

ـ فهم عرضة للسباع كىو خاؿ عن الناس كاطتدمات، بل أعظم من ذلك إذا حٌل الظبل
كاعتواـ، كٓب يكن فيو زرع يستظلوف بو من حر الشمس، ككم اظتؤكنة اليت تركها عتم إبراىيم 
ُب تلك الفًتة، يقوؿ ا تعأب بلساف خليلو ﴿رىبػَّنىا ًإينّْ أىٍسكىٍنتي ًمٍن ذيرّْيَّيًت ًبوىادو غىٍَتً ًذم 

 رىبػَّنىا لً 
ةن ًمنى النَّاًس تػىٍهًوم إًلىٍيًهٍم كىاٍرزيقٍػهيٍم زىرٍعو ًعٍندى بػىٍيًتكى اٍلميحىرَّـً ةى فىاٍجعىٍل أىٍفًئدى ييًقيميوا الصَّبلى

، كىذا التصرؼ إعبلف ضمٍت أف اضتافظ ]ّٕإبراىيم:[ ًمنى الثَّمىرىاًت لىعىلَّهيٍم يىٍشكيريكفى﴾
 ىو ا، كأف الكفيل ىو ا، كأف الرازؽ ىو ا كحده، فالعبد مهما كانت لو من
اطتدمات ألىلو كأسرتو فهي ػتدكدة، كالبد أف يعلم أف ا عزكجل ىو الذم سيحفظ 
أسرٌب كيرزقهم كيطعمهم كحيفظهم مع توفَت ما ديكنٍت من األسباب اظتتاحة لدم كاختاذ 

                                                 
 .ْٓ، صّـ(، جَُٗٗ، ّ، )مصر: دار اظتنار، طتفسير المنارػتمد رشيد رضا،  ُ



126  Millah Ibrāhīm – Qur‘anic Perspective – Khalid, Ismail    

األسباب اليت أيمرتي ّٔا، كلكن البد أف ال يغفل عن أف ذلك كلو مبشيئة ا عزكجل، 
لسبلـ بذلك ُب موضع آخر ﴿الًَّذم خىلىقىًٍت فػىهيوى يػىٍهًديًن كىالًَّذم كقد صرح إبراىيم عليو ا

ًيتيًٍت ٍبيَّ حييًٍيًُت﴾ -ٖٕالشعراء:[ ىيوى ييٍطًعميًٍت كىيىٍسًقًُت كىًإذىا مىًرٍضتي فػىهيوى يىٍشًفًُت كىالًَّذم ديي
، الدخل لرب األسرة الذم كحده يفتقر لذلك، فكاف صنيع إبراىيم عليو السبلـ ]ُٖ

تعليم كتربية لتلك األسرة، كما ىو تعليم كتوجيو صتميع الناس ُب ارتباطهم باطتالق 
سبحانو، كاطتبلصة ىي أف طريقة إبراىيم ىي مع اختاذ األسباب أنو ال يعزب عن الذىن 
أف الرازؽ ىو ا، كلو ُب الظاىر ال توجد األسباب، كأف اضتافظ ىو ا، كلو أحاطت 

 كفل ىو ا، كلو تكالبت عليك البشرية كلها.بك األخطار، كأف اظتت
ضرب إبراىيم عليو السبلـ أركع األمثلة ُب االنقياد كاالستسبلـ كالتضحية، متمثلة  - ب

ُب تقدمي ابنو إشتاعيل قربانا إٔب ا مستسلما ألكامر ا، ىذا االبن الذم تركو ُب كاد 
اشتاقو كىاجت النفس للقياه آتى  غَت ذم زرع ترىب كترعرع بعيدا عن نظر أبيو، فلما

األمر اإلعتي بذحبو، فما تردد األب اضتنوف ضتظة ُب تنفيذ أمر ا، كاألعجب أف االبن 
البار أعاف كالده ُب االستسبلـ ألمر ا، يقوؿ ا تعأب ﴿فػىلىمَّا بػىلىغى مىعىوي السٍَّعيى قىاؿى 

نىاـً أىينّْ  أىٍذحبىيكى فىاٍنظيٍر مىاذىا تػىرىل قىاؿى يىاأىبىًت افٍػعىٍل مىا تػيٍؤمىري سىتىًجديين يىابػيٍتىَّ ًإينّْ أىرىل ُب اٍلمى
ا كىتػىلَّوي لًٍلجىًبًُت﴾ ًإٍف شىاءى اللَّوي ًمنى الصَّاًبرًينى  ا أىٍسلىمى ، قاؿ ابن  ]َُّ-َُِالصافات:[ فػىلىمَّ

إشتاعيل طاعة ا كثَت: "كقيل: أسلما يعٍت استسلما كانقادا، إبراىيم امتثل أمر ا، ك 
، كىذه الًتبية اإلديانية  اليت تظهر ُب ىذا اظتوطن العظيم، كقد ذكر ا أَّنما ُكأبيو"

)أسلما( أم أذعنا كانقادا ألمره من غَت تردد كال مراكغة، كىذا اظتطلوب من اظتؤمن 
كامر ا ، كاطتبلصة أف إبراىيم عليو السبلـ يعطينا الطريقة اظتثلى ُب التعامل مع أِاضتق

 عزكجل، كلو كاف ُب ذلك ذىاب أعز األشياء.

                                                 
 .ِٖ، صٕ، جتفسير القرآن العظيمابن كثَت،  ُ
،     ُـ (، جََِّىػ ، ُِْْ، ِ، )الرياض: دار عآب الكتب، طالبداية والنهايةينظر للمزيد: ابن كثَت،  ِ

 . ّْٔص
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التمسك باظتبدأ كعدـ التزعزع عند رؤية األىواؿ كاظتهالك، من أفضل القصص  - ج
القرآنية ما حكاه ا لنا ُب قصة إبراىيم كرباطة جأشو، كٓب يتنازؿ عن مبدئو، كٓب يساـك 

، فاألكٔب ما فعلو أبوه من ػتاكلة ثنيو، ُب عقيدتو، سواء باإليذاء كالطرد، أك القتل كاضترؽ
بالتهديد كالوعيد، كلو بررتو باضتجارة أك اعتجراف ﴿قىاؿى أىرىاًغبه أىٍنتى عىٍن آعًتىيًت يىاًإبٍػرىاًىيمي 

ىٍررتيىنَّكى كىاٍىجيٍرين مىًليِّا﴾ كالثانية مبحاكلة قتلو كإحراقو أماـ الناس  ]ْٔمرمي:[ لىًئٍن ٓبٍى تػىٍنتىًو ألى
يىاننا فىأىٍلقيوهي ُب اصتٍىًحيًم﴾﴿قىا فما أثرت فيو عتيب النَتاف، كال  ]ٕٗالصافات:[ليوا ابٍػنيوا لىوي بػينػٍ

حشد اضتشود، بل صمد شاؼتا بكربياء التوحيد كاإلدياف، فأكرمو ا عزكجل جبعل النار 
كىاٍنصيريكا ﴿قىاليوا حىرّْقيوهي ، بردا كسبلما، عربة كتبصرة لعلهم يرجعوف، كليثبت اظتؤمنوف

منا عىلىى ًإبٍػرىاًىيمى﴾ ، ]َٕ-ٖٔاألنبياء:[آعًتىتىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم فىاًعًلُتى قػيٍلنىا يىانىاري كيوين بػىٍردنا كىسىبلى
كاطتبلصة أف من ملة إبراىيم عليو السبلـ الثبات على اظتبدأ، كعدـ التنازؿ أك اظتساكمة 

 ركاح كالنفوس.ُب التوحيد كاإلدياف، كلو ُب سبيل ذلك زىق األ
 

 المبحث الرابع: االجتهاد واإلحسان 
من معآب ملة إبراىيم عليو السبلـ االجتهاد ُب طاعة ا كاظتسابقة ُب تنفيذ أمر ا  

عزكجل من غَت تسويف أك ؽتاطلة، كمن غَت تكاسل أك مراكغة كقد أخربنا اضتق تبارؾ 
كا ُب اللًَّو حىقَّ ًجهىاًدًه ىيوى اٍجتىبىاكيٍم كىمىا كتعأب ّٔذه الطريقة فقاؿ عز من قائل : ﴿كىجىاًىدي 

 جىعىلى عىلىٍيكيٍم ُب 
يًن ًمٍن حىرىجو ًملَّةى أىبًيكيٍم ًإبٍػرىاًىيمى﴾  كىذه اصتملة اظتعًتضة اليت اختذىا كثَت  ]ٖٕاضتج:[ الدّْ

رتلتُت، من اظتتثاقلُت مسوغا لكسلهم، أك مربرا ظتراكغتهم نسوا أك تناسوا أَّنا جاءت بُت 
كاصتملة ىي كما جعل عليكم ُب الدين من حرج، فقد جاءت بُت كجاىدكا ُب ا حق 

أك البياف ملة أبيكم إبراىيم، فملة إبراىيم كطريقتو ظتن كاف  ُجهاده، كبُت رتلة اإلغراء
                                                 

، حتقيق: عبدالسبلـ عبدالشاُب، )بَتكت: دار المحرر الوجيزينظر: عبداضتق بن غالب ابن عطية األندلسي،  ُ
 .ُّٓ، صْـ(، جََُِىػ، ُِِْ، ُالكتب العلمية، ط
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، كمن ىذا اصتهاد ُصادقا مع ا ليست فيها حرج بل ىي ميسرة كسهلة ظتن صدؽ
ًبَتنا﴾الكلمة كالنصح كالدع ادنا كى  وة كما جاء ُب القرآف الكرمي ﴿كىجىاًىٍدىيٍم بًًو ًجهى

، فاصتهاد ِ، قاؿ ابن كثَت: "كجاىدىم بو يعٍت بالقرآف، قالو ابن عباس"]ِٓالفرقاف:[
الكبَت بالقرآف كالدعوة بو، ككذا إبراىيم عليو السبلـ الذم جاىد كاجتهد بدعوتو ألبيو 

بع ظتلة إبراىيم عليو السبلـ البد من أف يدعو إٔب ا، كقومو كاظتلك، اضتاصل أف اظتت
 كجيتهد كجياىد ُب ذلك.

كمن منهجية إبراىيم عليو السبلـ أيضا اإلحساف، الذم ىو غاية القبوؿ، فا  
عزكجل يقوؿ لنا كلو أردت أف حتسن، فبلتنس طريقة كملة إبراىيم ﴿كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا 

ًنيفنا﴾ ؽتٍَّن أىٍسلىمى كىٍجهىوي  كقد ذكر ا  ]ُِٓالنساء:[ لًلًَّو كىىيوى ػتيًٍسنه كىاتػَّبىعى ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى
ـه عىلىى ًإبٍػرىاًىيمى كىذىًلكى  عزكجل عن إحساف إبراىيم ُب مواضع متعددة فمن ذلك ﴿سىبلى

 ، فقد أحسن عندما جاءه الضيوؼ ﴿فػىرىاغى ]َُُ-َُٗالصافات:[ ؾتىٍزًم اٍلميٍحًسًنُتى﴾
ُتو ﴾ ىو اليعرفهم كٓب يلتق ّٔم من قبل إال أنو  ]ِٔالذاريات:[ ًإٔبى أىٍىًلًو فىجىاءى ًبًعٍجلو شتًى

أكرمهم، ال يرجو منهم كظيفة كال مصلحة كال كاسطة، كىذا ىو اإلحساف اضتقيقي، 
كلذلك ]َُِالنحل:[ كمن اإلحساف القنوت كقياـ الليل ﴿ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيمَّةن قىانًتنا﴾

من كاف على ىذه الطريقة البد أف يتلقى البشارة ُب الدنيا كاآلخرة، كىو كعد ا الذم 
عتىيمي اليتبدؿ ﴿أىالى ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اللًَّو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم حيىٍزىنيوفى الًَّذينى آمىنيوا كىكىانيوا يػىتػَّقيوفى 

نٍػيىا  كىُب اآٍلًخرىًة الى تػىٍبًديلى ًلكىًلمىاًت اللًَّو ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي﴾ اٍلبيٍشرىل ُب اضتٍىيىاًة الدُّ
كقد بشر ا عزكجل إبراىيم ُب مواضع متعددة ﴿قىاليوا الى تػىٍوجىٍل ًإنَّا ]ْٔ-ِٔيونس:[

ـو عىًليمو قىاؿى أىبىشٍَّردتييوين عىلىى أىٍف مىسًٍَّتى اٍلًكبػىري فى  ًبمى تػيبىشّْريكفى قىاليوا بىشٍَّرنىاؾى بًاضتٍىقّْ نػيبىشّْريؾى بًغيبلى

                                                 
، ) تونس: الدار التونسية للنشر، بدكف طبعة، التحرير والتنويرينظر: ػتمد الطاىر ابن عاشور التونسي،  ُ

 .ّْٗص،ُٕـ(، جُْٖٗ
 .ُُٔ، صٔ، جتفسير القرآن العظيمابن كثَت،  ِ



                 Al-Itqān, Vol. No. 4, Issue No.1, June, 2019 129 

أيضا تدؿ على  ُ، كىناؾ مواضع أخرل]ٓٓ-ّٓاضتجر:[ فىبلى تىكيٍن ًمنى اٍلقىاًنًطُتى﴾
توإب البشارات الربانية لعبده كنبيو، كاطتبلصة من أحسن أحسن ا لو، كىل جزاء 

حساف، كىي اظترتبة العليا ُب اإلحساف إال اإلحساف، كأف منهج إبراىيم قائم على اإل
 العبادة.

 
 الخاتمة 

إف ملة إبراىيم عليو السبلـ أمر ا ّٔا رسولو ػتمدا صلى ا عليو كسلم أف يتبعها فهي 
اعتدية كاإلحساف اضتقيقي، كقد أمر ا عزكجل رسولو بأف يوجو أمتو إٔب ملة إبراىيم كأف 

 اإلنساف البشارة باتباعها دنيا كأخرل.يتمسكوا ّٔا فهي اضتنيفية السمحة، يتلقى 
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