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مل يكنننن سنننيدنا إبنننراهيم علينننال البنننالة والسننناله نبيعنننا عاديعنننا يسنننت دف دعنننوة الننننا  إ  
باإلضنافة إ  –األحند وينبلم م برسنارهب ربنم بالمعنا مبينعنا، بنل  نا  عبادة اهلل الواحند 

منظومننة متكاملننة للف ننارل واحلرينناهب وللبننرب علننى اربننتالءاهب ومقاومننة الظلننم  -ذلنن 
” أمنة“ نا    -وعلنى حند التعبنل القنر ين البلين -بكافنة أنواعنال  نذل .. أو  عنر   نر 

 !وحده

نا للت نةية يف  -عليال الساله-ا  يف  ا  ويف هذه األياه املبار ة اليت نتذ ر في  منوذجع
أمسننى رننورها، حنن  أىننده علننى ذبننأل ابنننال واعننة ألمننر ربننال لننور أ  تدار تننال ر ننة اهلل عنن  
وجل بعد أ  جنأل إبراهيم يف ار تبار  العادة، فإنين أحب أ  أوجنال النظنر إ  جاننب 

جاننننب مواج تنننال   نننر يف حياتنننال منننن يف أمننن  احلاجنننة إلينننال يف هنننذا ال منننا ، أر وهنننو 
نا مهنابرعا ي نده بنينا  الظلنم ليقننيم  للظلنم والظنامل  علنى السنواء، و ينف  نا   ناررعا حكيبع
العنننندل دو  اسننننتعاال للنتننننارر أو حننننرق للبراحننننل، و يننننف  ننننا  ر ي بننننال بت ديننننداهب 
الظننامل  وعقننابم ويالىيننال بقلننب مببننطن، ينبننع اوبطنانننال مننن يقنن  رنناحبال ب نننال علننى 

 .يرتاب ور ي ت ، أو يقنط ور يستخده العنف ىط احلق واحلق معال، فال

لقد نش  إبراهيم يف ىرية ظامل أهل ا، تعبد األرناه منن دو  اهلل، فنإذا بنال بفبرتنال النقينة 
يننندرك  نننم هنننل عقيننندة بل ننناء تننندل علنننى سنننذاجة أرنننةابا إ  احلننند النننذ  يدفعنننال إ  

بننال ي اننر   ننت م  التعامننل السننا ر مع ننم  ننا يتناسننب مننع  فننة عقننو م وج ل ننم، فننإذا
ويقننوه بعبليننة  نندات اسننرتاتيال  نناول فيننال اسننتدراج م أور إ  تقبننل فكننرة وجننود إلننال 
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منننل   ننننت م، فيننندعل أور أنننننال القبننننر،   الشنننب ،   يفنننناجط م  قيقنننة أ   ننننل هننننذه 
املخلوىاهب ر تبلأل أ  تكو   القعا، فالبد للخنالق أر يكنو  ولوىعنا، يتفنل ويظ نر، 

 !أو يميب و  ر

 بوة عبلية  بلة يستمل في ا جتبع أهل القرينة يف  -عليال الساله–  يبو إبراهيم 
حفننل بعينند وي ننده أرنننام م مجيععننا إر  بننلهم، وحنن  يواج ونننال  ننا فعننل يسننخر مننن م 

عسننى أ  يرجعننوا إ  أنفسنن م ويعرتفننوا بسننذاجت م، ”! بننل فعلننال  بننلهم هننذا“ويقننول: 
ي م، مهنل إبلني  النذ  اسنتكرب عنن السناود آلده فإذا بنم يسنتكربو  ويتبنادو  يف من

وحتنندر ربننال، ومهننل فرعننو  الننذ  حتنندر موسننى وهننارو  رمننم علبننال أ بننا علننى احلننق، 
ومهل أيب ج ل الذ  استيقن رندق حمبند علينال البنالة والسناله إر أننال رفن  اإل نا  

 !ب نال مرسل من ربال  ربعا واستعالءع 

علنى إبنراهيم، وهنل إلقنا ه يف حفنرة منن الننار  يقرر املستكربو  توىيع أشد عقوبة ممكنة
 إبراهيم؟” الفىت“حيعا، فباذا  ا  موىف 

لقد ىرر أ  يستكبل وريقال للن اية ورضل بالت ةية بنفسال  ل يلفن  نظنر الننا  إ  
دعوتال إ  عبادة إلال واحد، فب ى إ  حفرة الننار مرفنوت النرأ  و  ننال ذاهنب إ  ن هنة 

 ! لوية يف ريف شديد َحرُّه
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 ننا  ا تيننار إبننراهيم هنننا هننو مننا ا تنناره بعنند ذلنن  منناله بننين إسننراريل الننذ  دل امللنن  
على  يفية ىتلال بعد أ  اشرتط عليال أ  يكو  ذل  أماه النا  وأ  يذ ر اسم اهلل رب 
المناله، هننو اآل نر ضننةى بنفسنال ألجننل دعوتننال، وهكنذا ينبمننل أ  تكنو  رو   ننل مننن 

معر ننننة مننننع النننننف  أور   مننننع الظلننننم فكننننرعا  يرنننننو إ  اإلرننننال ، ف ننننل لنننني  ن هننننة بننننل
 !وأشخارعا متاربين

ننا، نعننم ملن ، ف ننو ملن  احلقيقننة يف األر  ويننا    نل إبننراهيم وا نق اخلبننوة  شنل ملكع
 !لال من ُمل  عظيم

مل يتند ل اهلل عن  وجنل إلنقناذ المناله مننن امللن ،  بنا أننال مل يتند ل إلنقناذ أرننةاب 
ىبنننل جننن اء دعنننودم للتوحيننند، بينبنننا تننند ل حلباينننة األ ننندود النننذين ألقنننوا يف الننننار منننن 

 .إبراهيم  با تد ل حلباية فتية الك ف  ذل  من مل  ظامل

هكذا يعلبنا اهلل سبةانال أ  من ينبر احلق لن يناو بال رورة من عذاب الندنيا علنى 
أيد  الظامل ، بل ىد يرت  م ملبلهم ر  وا م عليال ولكنن رنت ناء م بنتم عنند هنذا 

 .حد الت ةية بالنف  فعال ليةيوا ما ماتوا من أجلال يف نفو  األجيال احلد،

أنقذ اهلل نبيال إبراهيم بعد أ  أمر النار أ  تتوىف عن عبل نا وتتخلنى عنن وبيعت نا  نل 
يعلبننننا أ  الننننار ر حتنننرق إر بإذننننال فبنننا بالننن  بالظنننامل  منننن البشنننر، لنننو أراد سنننبةانال 

أو أىنننل منننن ذلننن ، لكننننال أبقننناهم ليبلنننوهم ألوىنننف أسنننلةت م وأهلك نننم يف ورفنننة عننن  
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بناملظلوم  ويبلنو الظنامل  بننم حنىت يتبن  املفسنند منن املبنلأل فيقننيم علني م احلانة بعنند 
 .أ  أعبى اجلبيع الفررة  املة

عا مامنعنننا، فنننإذا بنننال يفاجننن  بننن   المشننناوة مل تننن ل عنننن أببنننار 
ينننرب إبنننراهيم منننن الننننار سنننامل

اه نفسنال يبنر علنى أ  يعبند األرنناه، فيندعو ربنال الظامل  وببناررهم، بنل يبتلنى بن   أبن
ليمفر لال إر أ  اهلل يعلبال أنال املل  العدل ر يقبل وساوة يف العقيدة ألحد دو  أحند 

 !وإر ف و الظلم الذ  تن ه عنال سبةانال

 نناجر القننوه إبننراهيم فيةنناجا م، ي ننددوه في ننددهم، يتوعنندوه فيتوعنندهم، رمننم أنننال 
أمننة  املننة، أرادوا أ  يوفننوه فعلب ننم أ  اإلحسننا  شننخو واحنند لكننن جتسنندهب فيننال 

بنناألمن ينبننع مننن اإل ننا  بقننوة ر يسننتبيع أحنند أ  ي  م ننا ىننط، هننل ىننوة الع ينن  اجلبننار، 
 :ولنت مل ما رواه القر   عن حماورتال  م لنتعرف  يف يفكر هذا اآلمن

 ي َوَر َأَ اُف َما ُتْشريُ وَ  بينالي إيرَّ َأْ  َيَشناَء }َوَحاجَّاُل ىَنْوُماُل َىاَل َأحُتَاجُّويني يفي اللَّالي َوَىْد َهَدا
نا أَفَناَل تَنتَنذَ َُّروَ    َع َريبي ُ لَّ َشْلٍء عيْلبع ( وََ ْينَف َأَ ناُف َمنا َأْشنرَْ ُتْم َوَر 01َريبي َشْيطعا َوسي
ْلبَانعا فَنَ  ُّ اْلَفنرييَقْ ي َأَحنقُّ بيناأْلَْمني إيْ  ََتَاُفوَ  أَنَُّكْم َأْشرَْ ُتْم بياللَّالي َما ملَْ يُننَن يْل بيالي َعَلْيُكْم سُ 

( الَّنننذييَن َ َمنُنننوا وملَْ يَنْلبيُسنننوا إي َنننانَنُ ْم بيظُْلنننٍم أُولَطينننَ  َ ُنننُم اأْلَْمنننُن َوُهنننْم 00ُ ْننننُتْم تَنْعَلُبنننوَ   
 .(05 -01ُمْ َتُدوَ {  األنعاه: 
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ج تنال لكافنة أننوات الظلنم: إ اننال هكذا األمر ببساوة، وهذا هنو سنر  بناهب إبنراهيم وموا
بربنال وب نننال لنن يسننتبيع أحند أ  ي ننره إر أ  يشنناء ربنال شننيطعا، أ  أ  حنىت  كننن م منننال 

 .ب   شكل لن  دث إر  شيطة اهلل حلكبة يعلب ا وحده سبةانال

فكننا   نننوف إبنننراهيم منننن ربنننال سنننر أمنننال، و نننا  حررننن م علنننى الننندنيا وعلنننى سنننلبا م 
ننال سنر  نوف م، نعنم إ نم ينافو  ولنو  انن   نم الملبنة املادينة ال ارف وىنوة حاتنال وإ ا

أل م يف ىرارة أنفس م يعلبو  أ م ر  لكو  من أمرهم شيطعا، بدليل أ  املنوهب النذ  
يفننرو  منننال ينن تي م بمتننة سننا رعا مننن اسننتعالر م وجتننربهم علننى النننا  و نن  م سننيخلدو  

 .في ا ويدوه  م املل  إ  ما ر  اية

ا   ر يظن أنال مل  الدنيا وما في ا فنامرت بقوتنال واحتقنر هاجر إ
ع
ا ظامل براهيم ولقل ملكع

ر ي بال جلربوتال وينذهب ليندعوه إ  اإل نا  بناهلل، ويندور  -اآلمن-النا ، فإذا بإبراهيم 
بين م حوار عايب  دث فيال إبنراهيم امللن  عنن ملن  امللنوك فنلد هنذا النذ  ر ينرر 

أ  يبننف لننال ربننال فيقننول إبننراهيم إ  ربننال  يننل و ينن ، فننإذا إر نفسننال فقننط ليبلننب منننال 
بننالمي يننرد أنننال  ننذل   يننل و ينن أ ف ننو يف يننده أ  ينن مر بقتننل عبنند فيبيتننال ويعفننو عننن 

 !عبد   ر فيةييال

مل جيادل إبراهيم يف هذا املنبق المي ف و تعود أ  يسبو على هذه السخافاهب، لكننال 
املشرق فلي هب هو با منن املمنرب، فب ن  امللن  أ رب املل  ب   اهلل ي يت بالشب  من 
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لكننال أرنر علنى اسنتكباره، بندليل أ  القنر   مل يربننا ب ننال ىند  منن بنل … ومل جيند ردعا
 .ورفال بالذ   فر ومل يتةدث عنال مرة أ رر

أما إبراهيم فقد جنا  العادة أل  م بتال مل تنتال بعند، ف نو بنذه القنوة اإل انينة لنن  نوهب 
منننة ستسنننتبر إ  ينننوه القيامننة، حينننال ستنةبنننر الرسنننارهب السنننباوية يف ىبننل أ  يبنننين أ

ذريتننال هننو، بعنند أ   اننن  مننن ضننبن اربننتالءاهب الننيت تعننر   ننا أنننال مل تكننن لننال ذريننة 
ا  بلعا  !حىت أربأل شيخع

انتظر، مل تنتال القبة بعد، أريد أ  ألف  نظرك إ  أنال رمم  ل املعا اهب اليت حد   
بال الذ  جعلال على استعداد دارم أل  ي ةل بنفسال، بنل و نا  إلبراهيم ورمم إ انال بر 

علننى اسننتعداد أ  يننذبأل ابنننال ملَّننا ولننب منننال ذلنن ، إر أنننال  ننا  يتعاننب  يننف  يننل اهلل 
املنننوتى، فلنننم يبنننب  ومل يننن  أ  يعنننرب عبنننا يف ىلبنننال للخنننالق األعظنننم، مل ينننف منننن 

لنم بنال منن نفسنال، السؤال، ومل يستأل من ولنب العلنم، ومل ينف وهنو يسن ل منن هنو أع
وهذا جانب   ر يف شخبيتال يستةق التوىف، فإبراهيم ىد ورل يف عالىتنال بربنال إ  
مرتبننة اخلليننل الننذ  ر ينناف  ليلننال، بننل  بننال مننن  ننل ىلبننال ويتعامننل معننال علننى سننايتال 
دو  أ  يتانناوز حنندوده، ولننذا فقنند  ننا  شننعوره بنناألمن لنني  يف مواج ننة النننا  فقننط، 

 !ي من بال وي تن  بل حىت يف تعاملال مع من
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ومن  الل ذل   كن أ  نف م  يف ورل إبراهيم إ  حد الت نةية بنفسنال، وبابننال، 
و يننف يننرتك ابنننال وزوجتننال يف البننةراء ليننذهب إ   ليلننال، فنننظن مننن أنننال تر  بننا بننال 
م ور ور أني ، بينبنا هنو ينوىن أننال تر  بنا ملن ور ور نن شنديد، تر  بنا ملنن حنرره منن 

نعبا  ناها  ل ولوق من بعده، حىت أنال جعنل بيتنال النذ  بنناه هنو  ش واتال وأنعم عليال
وابنننال مننالذعا للنننا  دفننو إليننال ىلننوبم، وجعل ننم  تفلننو  بت ننةيتال  ننل عنناه فيبننا يسننبى 
بالعينند الكبننل  العينند األضننةى(، فكيننف ر ينن  ن علننى نفسننال وأهلننال ومالننال ربننا أمنندق 

الظلبنناهب مرضنناة لننال و قننة يف ر تننال عليننال النننعم ظاهرهننا وباون ننا، فيتةنندر  ننل الظلننم و 
 !ومعونتال

يننا إبننراهيم، ىنند رنندى  الر يننا، ف وفينن ، وأنبنن ، وحلبنن .. ولننذا  اننن  تكفننل دعننوة 
واحنندة مننن  ليسننتايب لنن  ربنن  بنن   يبعننال نبيعننا مننن ذريتنن  ليكننو  ر ننة للعننامل ، 

 .!فساله علي  وعلى حفيدك.. ني أمتنا العظيم
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