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   )))) .. حنِيفاً..  ((((  

  )١( ))))..  َءـاحنفَ..  ((((     
  حسن احلاج

  

وديان صحراوية قاحلة، وجبال راسية شاهقة ٍ وسط  من هناك؛ ومن مكان مقفر
باإلميان وحده، من  شاخمة، صخورها قاسية، مغاراا خميفة، اليشعر إنسانها باألمان إالّ

يقف عليها، ينظر تلك الطبيعة القاسية مـن   ؛7إبراهيم نيب اهللا بقعة رمال وطأا قدما
الثقة باهللا تعاىل، وهو ينفّذ أمر ربه؛ حوله، تثقله عواطف األبوة وإشفاقُها، حيدوه األمل و

مستسلماً لقضائه تعاىل، صابراً على بالئه، فيودع بضـعةً منـه يف تلـك البقعـة النائيـة،      
  :القاسية طبيعتها، احملفوفة باملخاطر واملخاوف
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يَِّتي(   ١.)الُْمَحرَّمِ ِبَواٍد َغْ�ِ ِذي َزْرعٍ ِعنَد بَْيِتَك  َربََّنا إِ�ِّ أَْسكَْنُت ِمْن ُذرِّ

فيها من ذرية  7فكتب اهللا تعاىل لتلك البقعة أن تكون مباركة مبا بذره إبراهيم
طيبة، وبفضل ذلك البيت؛ تستمد منه الفضائل، وتظلّلها منـه الربكـات؛ فتنطلـق منـها     

  احلياة واخلريات بعيداً إىل كلِّ فج عميق..!
الشـكور األواه  احلقّةُ؛ بفضل هذا الـنيب   من هناك انبثقت الكلمةُ الطيبةُ؛ احلنيفيةُ

َربََّنا لُِيِقيُموا (: ذلك الدعاء اخلالد، وتلك الصالة القائمة، ووتلك البذور املباركة ،..املنيب
َالةَ  َالة( كلمة واحدة ال غري ،)الصَّ أا حتمـل املشـاريع التوحيديـة، واملعـاين      إالّ ،)َالصَّ

األخالقية، واألهداف االجتماعية، واألبعاد اإلنسانية، واليت ال تعد وال تحصى..، مل يشأ 
وهم يؤدون هذه الصالة، وهم حيملون تلك الربكات، وهم يؤسسون لـذلك   7إبراهيم

  دعو ربه قائالً:أن يشاركهم غريهم فيها، فرفع كفّيه ي العطاء اخلالد، إالّ
  ،)َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرزُْقُهْم ِمَن الثََّمرَاِت لََعلَُّهْم يَْشكُُرونَ (
 بشوق، ترتع إلـيهم برغبـة،  جتيء إليهم ، )إِلَْيِهمْ  َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوي(

مبحبة، تعبد اهللا وحده، فتشعر جبمال االنتماء إليه، وجبـالل التوجـه إليـه،     تسرع إليهم
، احلنيفية احلقّة، وتبليغها، واحملافظة ة الصاحلني يف إقامة الدينهمف تتسابق يف إقامة دينه،

   عليها...
  )َواْرزُْقُهْم ِمَن الثََّمرَاِت (

ة وأسباا، فكان ذلك الرزق أن يحىي ذلك املكان األجرد مبقومات احلياة الصاحل
ٍ  ٍ، وخـري  نعماً تفيض، ومثاراً تجىن، وطعاماً وماًء..، فانقلب ذلك املكان قاعدةً لعطاٍء دائم

  يستمد، وهدى يتبع؛ والنطالق عقائد إميانية وشرائع ومفاهيم وآداباً...

                                            
 . ٣٧سورة إبراهيم :  .١
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يحافظون عليها، ينطلقون ا، يؤدون حقَّها إمياناً وعمالً ا،  ،)لََعلَُّهْم يَْشكُُرونَ (
خرى قريبة منهم أوبعيدة اُوتتسع آثارها، منطلقةً يف بقاع  فتنتشر يبلغوا، يدعون إليها،

تتناقلها تلك األفئدة، جيالً فجيالً؛ ليبقى مشروع نيب اهللا تبقى أصداؤها ومثارها عنهم؛ و
  خالداً شامالً كافةً للناس ورمحةً هلم! 7إبراهيم

بة إذا ما جتلّت احلنيفيةُ اإلبراهيمية منظومـةً توحيديـةً خالصـةً بفضـله     فال غرا
وذريته، وبفضل ذلك الدعاء، وتلك الصالة، وتلك األفئدة املباركة، وتلك الثمرات..، وال 

فكانت منها كلُّ رسالة توحيدية، وانتسبت إليها كلُّ غرابة أيضاً أن ختلد قيمها وأبعادها، 
  نتمى إليها الصاحلون؛ يتعبدون ا، يفتخرون باالنتماء إليها..!  بعثة نبوية، وا

يقول اآللوسي: اعلم أنَّ العرب من عدنان وقحطان كانوا قبل ظهور عمـرو بـن   
حلي اخلزاعي فـيهم علـى بصـرية مـن أمـرهم، يتعبـدون بشـريعة خليـل اهللا سـيدنا          

يفية، الـيت جـاء ـا    وهي احلن 7، وقد تلقوها من ولده نيب اهللا إمساعيل7إبراهيم
ال شـريك لـه وال وزيـر وال معـني وال       9حممد فكانوا يعتقدون أنَّ اهللا تعاىل واحـد

من أصـول وفـروع وأحكـام، وكـانوا      9نزل على نبيهماُظهري... وقد آمنوا بكلّ ما 
ويعينون علـى نوائـب احلـق،     يصلّون ويصومون وحيجون ويزكّون، ويصلون األرحام،

األضياف كلَّ اإلكرام إىل غري ذلك من األخالق احلميدة واألعمـال املرضـية   ويكرمون 
السديدة. فلما طال عليهم األمد، وبعدوا عن زمن النبوة كثر فيهم اجلهل، وقلّت معرفتهم 

الدين البين، وجروا على شهوات أنفسـهم، واتبعـوا    مبا جاءت به شريعتهم من اهلدى و
اء الفاسدة، واملذاهب اخلبيثـة الكاسـدة؛ حـىت افترقـت     كلَّ ناعق، وراجت عليهم اآلر

كلمتهم كلَّ االفتراق سيما بعد أن ظهر فيهم اخلُزاعي، وشرع هلم من الدين ما مل يأذن به 
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اهللا تعاىل، فهناك انقسمت العرب إىل أقسام، وافترقوا إىل أصـناف؛ حسـبما أدت ـم    
  ١الوساوس واألهواء...

ها يف النفـوس، وجاللُهـا،      ويبدو أنه مل ينته تأثريـة، وقدسـيتاحلنيفية اإلبراهيمي
ولو مبستوى  وحبها، والتحلّي ا، وعدم االبتعاد عنها، بل واالعتقاد ا وااللتزام بقيمها

، حـني أدخلـت   عم الشرك يف سـاحتهم ، حىت  بعد أن أو بكثري منها من قبل قلّة قليلة
وا يعشقوا، وجعلوها يف أزقتهم وبيوم، وظلّوا عليهم عبادة األصنام واألوثان، وصار

ال يفارقوا ال يف حضر وال يف سفر، يرافقوا يف حلّهم وترحاهلم، ومل يكتفـوا بـذلك،   
فنصبوها يف البيت احلرام، وراحوا حيجون إليها، يطوفـون ـا، ينحـرون هلـا اهلـدايا،      

كتفوا ذا، فراحوا حيللـون وحيرمـون   يتقربون إليها باملناسك واملشاعر والقرابني، ومل ي
  ٢حسب أهوائهم ومصاحلهم...

لقد كان هناك من يدعي أنه على احلنيفية، وإن أشـرك بـاهللا تعـاىل، وارتكـب     
املعاصي واملوبقات، وهناك من زعم أنه على احلنيفية وإن شابت حنيفيته أشياء كـثرية  

أنقصوا منها..،  فيما هناك مـن   حبكم القرون، وبسبب ما أدخلوا عليها ما ليس منها، أو
  .بقي على احلنيفية حقا وكانوا قلّة وضعهم

  :اآللوسي، حتت عنوان (املوحدون)، وقال عنهم
وهم من استبصر ببصريته، فاعترف بوجود اهللا وتوحيده، ومل يدرك اإلسالم، بل 

ن على عهـد  بقي على فطرته، ونظر بعني بصريته، فلم يغري ومل يبدل، وهم بقايا ممن كا
، ملتزمني ما كانوا عليه من تعظيم البيت والطواف واحلج والعمرة 8إبراهيم وإمساعيل

                                            
 .١٩٥ـ  ١٩٤:  ٢، حممود شكري اآللوسي بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب .١
 من هذه الة .  ٤٨،  ٤٧األصنام يف العددين : انظر مقالة .٢
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عدداً معلوماً يف كلِّ عصـر إىل زمـن    وغري ذلك... وهذا الصنف نزر يسري مل يكونوا إالّ
  ١البعثة النبوية احملمدية.

ْسـلFًِ ( ، الذي كان من قبل7ُإلبراهيمتبعاً البعثة النبوية اليت جاءت   ،)َحِنيفاً مُّ
مساها الترتيل العزيـز  من الرسل، انقطاع و ،ولكن بعد قرون )َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  لَّةَ مِ (ومللّته 

نَ  َفْرتَةٍ َعَىل ... (بالفترة كما يف اآلية الكرمية    ٢.)...الرُُّسلِ  مِّ
انبثقت البعثة النبوية املباركة فلعباده، تعاىل ورمحته وحمبته حني اقتضت حكمته 
خـامتَ الرسـل واألنبيـاء، وكانـت  شـريعته اخلامتـة        9اخلامتة، فكان رسول اهللا حممد

أحـب   !بعثَنِي بالْحنِيفيـة السـهلَة السـمحة   ... <: 9عن رسول اهللاللشرائع؛ وقد روي 
  !>إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم األديان إىل اهللا تعاىل احلنيفية السمحة!

ينِ َوَما َجَعَل َعلَـْيكُْم ِيف  ...( ويبدو أنَّ هذا انطالقاً من قوله تعاىل:  َحـَرجٍ  ِمـنْ  ٱلـدِّ
لَّةَ    ٣.)...إِبْرَاِهيمَ  أَِبيكُمْ  مِّ

ليس فيها تشديد بـين   ،من تضييق بل هي حنيفية مسحة ،)َحَرجٍ  ِمنْ (أبو حيان: 
  .بل شرع فيها التوبة والكفارات والرخص، إسرائيل

ينِ  ِيف  َعلَْيكُمْ  َجَعَل  َوَما ٱْجَتَباكُمْ ُهَو  ..( :وقوله: الطباطبايي مةالسيد العالّ  ِمـنْ  ٱلـدِّ
لَّةَ  َحَرجٍ  امتنان منه تعاىل على املؤمنني بأم ما كانوا لينالوا سعادة  ،).. إِبْـرَاِهيمَ  أَِبيكُمْ  مِّ

اهللا مـن علـيهم إذ وفقهـم فاجتبـاهم ومجعهـم       الدين من عند أنفسهم وحبوهلم غري أنَّ
حرج يف الدين امتناناً سواء كان حرجاً يف أصل احلكم أو حرجاً  للدين، ورفع عنهم كلَّ

                                            
 السابق . املصدر .١
 . ١٩سورة املائدة :  .٢
 . ٧٨. سورة احلج : ٣
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  ١...هة أبيهم إبراهيم احلنيف الذي أسلم لربفهي شريعة سهلة مسحة ملّ، طارئاً اتفاقاً
وهي أحب الشرائع إىل اهللا تعاىل؛ قـد بنيـت علـى اليسـر      9حقا أنَّ شريعته

وقـد اتصـفت    رمحةً بالعباد، تسهيالً عليهم،عن العسر واإلصر واألغالل، والسعة، بعيداً 
بالوسطية والتسامح؛ حبا لإللفة، وبغضاً للفرقة، داعيةً بالصـدق سـريةً، والبحـث عـن     

واحلنيفيـة   ٢،)َُقْل َهاتُوا بُرَْهانَكُْم إِْن كُنُتْم َصاِدِق;( فجعلت الدليل حجةً احلقيقة منهجاً..
ـFََواُت َعرُْضـَها ( رغبـةّ  جبنـة   ،)ِقَيFً  ِديناً (  ٍ لنـار  وكرهـاً ، )َلِلُْمتَِّقـ; ْت أُِعـدَّ  َوٱألَْرُض  ٱلسَّ
   !)..َوُقوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ (

ـ مـن  انطالقاً  9متهاُولعلّ هذا وغريه الكثري جعلها مما اختصت به بعثته و ة ملّ
  !7إبراهيم

عقّدا أفكار هنا وأقالم هناك، وشـتتها طوائـف وعصـبيات،    ولكن؛ أسفاً! فقد 
وأساءت هلا أماينُّ وأهواء، ومواقف ظالمية، وممارسات متطرفة وطقوس؛ ما أنـزل اهللا  

  ا من سلطان!
إذن؛ لنقف عند احلنيفية واحلنفاء عرب آيـات قرآنيـة وأحاديـث، وشخصـيات     

  ومواقف وحكم ومواعظ وأشعار...

 فلغةً :

 ،، وحنف فالنٌ عن الشيء: مالَحنفًايحنِف ) حنفحلنيفيةُ أصلها الفعل الثالثي (ا
فًا: مال إليه، فا فحنحنف إليه تنحوت:فواحلَنيف: املائل امليل، حلَن ..ـ فالر ج ـفلُ أحن ،

                                            
 البحر احمليط ، امليزان : اآلية . .١
  .١١١:  سورة البقرة .٢
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والرلُ جفَاُءحلٌ أحنف وامرأةٌ حنفاء.، نفَاُء: ومجعهومفرده: حنيف  ومن ذلك: رجنح..  
  ويف كيفيته أقوال كثرية:

واحدة منهما على األخرى بإامها، وكذلك هو يف  احلنف يف القدمني: إقبال كلّ
وإن قيل: هو مـن كـلّ حيـوان يف اليـدين، ومـن اإلنسـان يف       جل، احلافر يف اليد والر

  الرجلني، لكن جعله يف يديه من قال:
  

  اليدين لو أنَّها     تنفق ما جاءت بزند وال سهموأنت لحنفاء               
  

ها أصلَ واحدة من اإلامني على صاحبتها حىت يرى شخص وقيل: هو ميل كلِّ
ميشـي علـى ظهـور    أن أو هـا،  ها ظهر، وقيل: هو انقالب القدم حىت يصري بطنخارجاً
ميشي على ظهـر  أن ميل يف صدر القدم، . أن تتداىن صدور قدميه ويتباعد عقباه قدميه.

احلنف: االعوجاج يف الرجل، وهو أن تقبـل  قيل: ها الذي يلي خنصرها. وقدمه من شقّ
، إقبـال القـدم   اعوجاج يف الرجـل إىل داخـل   ، أوإحدى إامي رجليه على األخرى

وأن ، أن تقبل إام الرجل اليمىن على أختها من اليسرى. بأصابعها على القدم األخرى
  ...شديداً إقباالًتقبل األخرى إليها 

حاضنته وكانت ، األحنف بن قيس، وامسه صخر، حلنف كان يف رجله وبه مسي
  ل:ترقصه وهو طف

أو          ما كان يف فتيانكم من مثله                  ه ـلـرجـب فٌ ـنـوال حـوالله ل       
   !كمثله

كـان يف فتيـانكم مـن مـا    وِدقة يف ساقه مـن هزلـه    والله لوال َحَنٌف برجله أو: 
  مثله

ألنه أول من عملها، أي: أمـر باختاذهـا، وهـو يف    ؛ والسيوف احلنفية تنسب إليه
قـال: هـو   إذا مال إليـه  حتنفاً يءويقال: حتنف فالن إىل الش ،القياس: سيف أحنفيوي ..
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  يتحنف أي يتحرى أقوم الطرق.
، وقد احلَنف االستقامةريقة، ووهناك قول آخر أنَّ احلنيف: املستقيم، ومستقيم الط

مسي املستقيم بذلك؛ ألنه يتحنف أي يتحرى أقوم الطرق، وإمنا قيـل ملائـل الرجـل أو    
  نشد:اُاألعرج: أحنف وحنيف؛ تفاؤالً باالستقامة والسالمة.. و

  بكم حنيفُ  ال يجورُ   طريٌق                              اـكم إلينـم أن سيهديـَّ تعل

، الذي مييـل مـن   املائل، بل احلنيف يف اللغة ال املستقيم استدل من قال بأنَّوقد 
شيء إىل آخر، فال يستقر على شيء، فهو يتلون كاحلرباء؛ بقول ذي الرمة وهو يصـف  

  احلرباء:
  ماثالً  للشمس  الحرباءُ  بها يَظَلُّ 

ُ  ال أنَّهُ  إّال   الِجْذلِ  عىل                           يُكَربِّ
  إذا َحوََّل الظِّلَّ الَعِيشُّ رأيَْتهُ                                                  

                                                                       ُ َحى يََتَنرصَّ  َحِنْيفا ويف َقْرِن الضُّ

ملغـرب، صـار   أي إنه إذا حول الظلُّ العشي، وذلك عند ميل الشمس إىل جهة ا
احلرباء متوجهاً للقبلة فهو حنيف، فإذا كان يف أول النـهار فهـو متوجـه للشـرق؛ ألنَّ     
الشمس تكون يف جهة املشرق، فيصري متنصراً؛ ألنَّ النصارى تتوجه يف صـالا جهـة   

ربـاء تسـتقبل القبلـة بالعشـي، وتسـتقبل املشـرق بالغـداة، وهـي قبلـة          احلاملشرق. ف
  ...النصارى

اصطالحاً : اوأم  

فكما ذكر علماء اللغة معىن احلنيف يف اللغة، ذكروا ما ميكن أن يكون اصطالحاً، 
احلَنف هو امليل، وأنَّ احلنيف يطلق علـى   ، وأنَّ: مالفنحعن الشيء وتفّ نحفبما أنَّ 

فقـد   امليل واملائل، وأنَّ احلَنف ميل يف صدر القدم..، ورجل أحنف أي مائل الـرجلني، 
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فـالن إىل الشـيء    استفيد منه كمصطلح لوصف كلَّ ميل عن شيء إىل ضـده؛ فتحنـف  
احلنيفف ،إذا مال إليه فاًحتن :املائل من خري إىل شر ن مال مـن  إىل خري أو من شروم ،

  باطل إىل حق، أو من حق إىل باطل فهو حنيف.
احلَنف: هو ميل عن الضالل  :نفكلٍّ من احلَنف واجلَو للراغب قول فيه متييز بني 

.. إىل االستقامة، واجلنف: ميل عن االستقامة إىل الضالل، واحلَنِيف هو املائل إىل ذلـك 
آخـرون   يف  ذلـك وتبعـه   .حتـرى طريـق االسـتقامة    :وتحنف فالن، أيويقول أيضاً: 

  ملُناوي.كا
املسلم الذي يستقبل قبلـة  : ٍ واحلنيف يف قول: ... للحنيف قولني يذكرالفراهيدي 

من أسلم يف أمر  والقول اآلخر: احلنيف كلّ .مسلماً ة إبراهيم حنيفاًالبيت احلرام على ملّ
ـ  أحبمثَّ يذكر أنَّ  .منهيء اهللا فلم يلتو يف ش ة األديان إىل اهللا احلنيفية السمحة وهي ملّ

ال ضيق فيها وال حرج 9النيب.  
ومسي األحنف على سبيل التفاؤل، كما مسي اللديغ االستقامة، : احلنفابن قتيبة: 

  ...سليماً
َولَِكـْن كَـاَن ( قَال اُهللا تعالَى ،والْحنيف: الْمائلُ إىل الدين الْمستقيمابن فارس: ... 

 Fًِ١،)َحِنيًفا ُمْسل  
املختـون،  هـو  : احلنيف الناسك، ويقال :واَألصلُ هذَا، تم يتِسع يف تفسريه فيقال

  ...هو يتحنف، أي يتحرى أقوم الطَّريق: هو املستقيم الطَّريقة. ويقال: ويقال
ي الغراب أعور. وحتنف ي املستقيم بذلك كما مساحلنيف املسلم وقد مس: اجلوهري

 جـران  قال ؛الرجل أي عمل عمل احلنيفية، ويقال اختنت، ويقال اعتزل األصنام وتعبد
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  :العود

  أقطـفُ  هـن أو البطحـاء قطـا رسـيم                    وءهـادرن ضــالصبح ، ب وملا رأين
  فُ نّ املتح العابدُ  الصالة أقام ما بعد                   لـــــــليـن الـم اً از ـجـن أعـوأدرك

يتحنف عـن  واحلنيف: املسلم الذي  .وحنف عن الشيء وحتنف، مالابن سيده: 
 ،يستقبل قبلة البيـت علـى ملـة (إبـراهيم)    األديان أي مييل إىل احلق، وقيل هو الذي 

 :وقول أيب ذؤيب .هو من أسلم يف أمر اهللا فلم يلتو يف شيء: هو املخلص: وقيل: وقيل
 جFدى وشهري صفر شهري                        يف أقامت به كمقام الحن

 ا أقامتإمنا أراد أف على هيكله سروراً بعمله وتدينه ذا املتربع إقامة املتحن
ة اإلسالم. ويف والدين احلنيف: اإلسالم. واحلنيفية، ملّ. ملا يرجوه على ذلك من الثواب.

ـ    احلديث: أحب ـ األديان إىل اهللا احلنيفية السمحة. ويوصف بـه فيقـال: ملّ ةة حنيفي... 
، تنبيها أنه علـى  ت كلّ من حج أو اختنت حنيفاًمسوهناك من يذكر كالراغب أنَّ العرب 

  ...دين إبراهيم
، وهـي  7علم أنَّ امللّة الكربى هي ملّـة إبـراهيم اخلليـل   ا.. مثَّ .الشهرستاين: 

َة أَِبـيكُْم ( احلنيفية، اليت تقابل الصبوة تقابل التضاد... قال تعاىل: لـَّ الصـبوة  . )إِبْـرَاِهيمَ مِّ
  .(أي امليل عن احلق، وهي جهلة الفتوة)

موضع يف القرآن ذكر احلنيـف مـع املسـلم فهـو احلـاج       احلنيف: كلّأبو البقاء: 
 ،)َحِنيفـاً  لـهِ لِ (موضع ذكر وحده فهو املسلم نحـو:   ويف كلّ ،)ُمسـلFً  َولَِكن كَاَن َحِنيفاً (

ة إِبْـرَاِهيم َحِنيفـاً (و  ؛يف شيء فهو حنيفومل ينحرف عنه ، من أسلم هللا وكلّ أي:  ،)ِملـَّ
  .عنهما لليهود والنصارى منصرفاً خمالفاً

البقرة  ١٣٥كما حكى عنه الشيخ الطوسي يف تفسريه لآلية  ـ  ابن دريدهذا وأنَّ 
؛ وبـه مسيـت احلنيفيـة    ،حلنيف العادل عن دين إىل دين: اقال ابن دريد قال: ـيف اللغة  
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  .ألا مالت عن اليهودية والنصرانية
ألـا مالـت عـن اليهوديـة     ... وبه مسيت احلنيفيـة؛   ال أدري كيف أوالً: أقول:

  ؟!والنصرانية
فلعلّه غاب عن ابن دريد أنَّ احلنيفية سبقت كالً من الديانتني، وقد مسيت بـذلك  

وانتسبت إليـه..، نعـم،   ، ومسي ا وانتسب إليها 7قبلهما، وهي منهج نيب اهللا إبراهيم
  .ها إىل دين اإلسالماحلنيف املائل عن األديان كلّ قال ابن عباس: وكما

يَن ِعنـدَ (واحد  ـقرآنيا   ـمبا أنَّ  الدين   ثانياً: والشـرائع   ١.)ُاللـِه اْإلِْسـَالم إِنَّ الـدِّ
  ٢.)اَوِمْنَهاجً  ِرشَْعةً  ِمْنكُمْ  َجَعلَْنا لِكُلٍّ (متعددة 

ها إىل دين احلنيف املائل عن األديان كلّفلعلّ ابن عباس يقصد باألديان يف قوله: 
ال  ردد الشهادتني (أشهد أن : الشرائع، وبدين اإلسالم، الشريعة اخلامتة، فإنَّ مناإلسالم

كلِّـه   فقد مال عن الشر )،هورسولُ هحممداً عبد أنَّأشهد إله إال اهللا وحده ال شريك له، و
صـار   اخلامتة، ويوصف بأنـه  9إىل اخلري كلّه، ومن كلِّ شريعة إىل شريعة رسول اهللا

) ًFِْسل   .  )َحِنيفاً مُّ
  أهل اللغة وتبعهم املفسرون قولني:ميكن إجياز القول بأنَّ للحنيف عند إذن 

االسـتقامة؛ وسـمي املعـوج    يعين احلَنف  أي أنَّ أن احلنيف هو املستقيم، األول:
فالعرب قد تصف الشيء بضده، إما علـى  االستقامة؛ بالسالمة و الرجلني أحنف تفاؤالً

.. مفـازة : وللمهلكـة سليم، : للديغ حقيقته أو استهزاًء، أو تفاؤالً وهو األنسب، فيقولون
من أسلم هللا ومل ينحرف عنه يف شـيء   كلّوجند أنَّ هذه العالقة التفاؤلية تسري أيضاً ل
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  سمي دين إبراهيم حنيفاً الستقامته.، وفهو حنيف
واحد من قدميه إىل  ألن األحنف هو الذي مييل كلّ ؛املائل هو احلنيف أنَّ الثاين:

، حنف إىل دين اهللا، أي مال إليـه  7أن إبراهيمو، األخرى بأصابعها، وحتنف إذا مال
  فهو حنيف.

الطربي يذهب إىل املعىن األول، وذلك بعد أن ذكر أقوال أهل التأويـل مـن أنَّ   
  احلنيف هو:

وقـيـل: إنـما مس .ي دين إبراهيـم اإلسالم الـحنـيفـية، ألنه أول إمـام  الـحاج
جاءوا بعده إلـى يوم القـيامة اتبـاعه فــي  لزم العبـاد الذين كانوا فـي عصره والذين 

مناسك الـحج، واالئتـمام به فـيه. قالوا: فكلّ من حج البـيت فنسك مناسك إبراهيـم 
  ...علـى ملته، فهو حنـيف مسلـم علـى دين إبراهيـم

إنـما مسي دين إبراهيـم الـحنـيفـية، ألنـه أول إمـام سـن للعبــاد الــختان،      
بعده علـيه. قالوا: فكل من اختنت علـى سبـيـل اختتـان إبراهيــم، فهـو    فـاتبعه من 

  .علـى ما كان علـيه إبراهيـم من اإلسالم، فهو حنـيف علـى ملة إبراهيـم
وقد قـيـل: إن الرجل الذي تقْبـل  .. شيء لـحنـيف: الـمستقـيـم من كلّقال: ا

إلـى السالمة، كما قـيــل   إحدى قدميه علـى األخرى إنـما قـيـل له أحنف نظراً له
للـمهلكة من البالد: الـمفـازة، بـمعىن الفوز بـالنـجاة منـها والسـالمة وكمـا قـيــل     

: قل فمعىن الكالم إذاً. للّديغ: السلـيـم، تفـاؤالً له بـالسالمة من اهلالك، وما أشبه ذلك
االً مـن  يا مـحمد بل نتبع ملة إبراهيـم مستقـيــماً. فــيكون الـحنــيف حينئـذ حـ     

  .إبراهيـم
قال: الـحنـيف عندي هو االسـتقامة علــى   مثَّ أكّد قوله، ورد ما ال يتفق معه، ف

لوجب  ؛ته. وذلك أن الـحنـيفـية لو كانت حج البـيتدين إبراهيـم واتبـاعه علـى ملّ
أن يكون الذين كانوا حيجونه فـي الـجاهلـية من أهل الشرك كانوا حنفـاء، وقد نفـى 
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ْسلFًِ َوَما كَاَن ِمَن ( :أن يكون ذلك تـحنفـاً بقولهاهللا    ١.)ٱلُْمْرشِِك;َ َولَِكن كَاَن َحِنيفاً مُّ
لوجـب أن  ، ألن الـحنـيفـية لو كانت هي الـختان؛ فكذلك القول فـي الـختان

الَ َمـا كَـاَن إِبْـرَاِهيُم يَُهوِديّـاً وَ (: يكون الـيهود حنفـاء، وقد أخرجهم اهللا من ذلك بقولـه 
ْسلFًِ ـْ نَص الـحنـيفـية لـيست الـختان وحـده،   أنَّ فقد صح إذاً .)رَانِّياً َولَِكن كَاَن َحِنيفاً مُّ

والحج البـيت وحده، ولكنه هو ما وصفنا من االستقامة علـى ملة إبراهيـم واتبـاعه 
  .علـيها واالئتـمام به فـيها

ه من أنَّ احلنيفية هي االستقامة وقد تبعه الشيخ الطوسي يف تبيانه فيما ذهب إلي
...  

، مث يذكر احلنف: امليل يف القدمنيفيما الزخمشري وقف عند القول الثاين؛ وهو أنَّ 
  د:. وحتنف إذا مال. وأنشدين باطل إىل دين احلق حلنيف: املائل عن كلّأنَّ ا

  .ِدينِ َحِنيفاً ِديُنَنا َعْن كُّل  ª َولَِكنَّا ُخلِْقَنا إْذ ُخلِْقَنا
امليـل   :احلنفوهناك قول، مل أجده عند غري السيد العالمة الطباطبائي، وهو أنَّ 

  ٢.عتدالمن الطرفني إىل حاق الوسط وهو اال
واملراد امليل يف املذهب أن الذي به حنف مييل يف مشيه عن الطريق ابن عاشور: 

إبراهيم كـانوا يف ضـاللة    الناس يوم ظهور ملة ألنَّ؛ املعتاد. وإمنا كان هذا مدحاً للملة
 فلقب باحلنيف مث صار احلنيف لقب مدح بالغلبة، فجاء دين إبراهيم مائالً عنهم، عمياء

...  
عبـادة األوثـان إىل   أي مائل ال فقط عن يقال على هذا وبتطوره غدا مصطلحاً 
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إىل الشريعة اخلامتـة، ملـا    عن اليهودية والنصرانية أيضاً، بل على كلّ مائل دين إبراهيم
طرأ عليهما من حتريف وزيادة أدت إىل الشرك باهللا تعاىل كما يأتينا، وهكذا كـلّ مـن   

، ملن تدين باإلسالم؛ قال عمرو اًاحلَنيف لقبكان كذلك فهو حنيف، وحنيفي، حىت صار 
   :    الوافر منويف قول محزة بن عبد املطلب؛ 

يِن الَحِنيِف  ª ِمْدُت اللَه ِحَ; َهَدى ُفَؤاِديحَ                        إىل اإلْسالَِم َوالدِّ
  َحِنْيفاً ِديُنَنا َعْن كُلِّ ِديْنِ  ª َولَِكنَّا ُخلِْقَنا إْذ ُخلِْقَنا      : وأيضاً من الوافر

إذن فاحلنف هو امليل واملائل، وكما يقع يف البدن، يقع يف الدين، يقول د. شوقي 
الظن أنَّ كلمة حنيف معناها املائل عن دين آبائه كمـا يـدلّ علـى ذلـك     ضيف: وأكرب 

  اشتقاقها.
 احلـق الـدين  إىل  واملعوجـة املكروهـة  الباطلـة أو  األديـان  فيقال ملن مال عن 

  .وصراطه املستقيم (األحنف واحلنيف)
  .. لالستقامة صار علَماًويف قول هو املستقيم وهو االستقامة أو 

، فلقد كان مائالً عن 7على نيب اهللا إبراهيم ـاصطالحاً ـوكال القولني ينطبقان  
الشرك وعن الدين الباطل إىل دين اهللا، ال مبعىن أنه كان متدينا بدين باطل حىت حنـف  
    ،ا عليه قومه من ديـن باطـل إىل احلـقبل املقصود أنه حنف عم ،عنه إىل الدين احلق

؛ ، أي عدل عن ذلك ومـال وجلَّقومه من اآلهلة إىل عبادة اهللا عزأبوه و يعبدحنف عما 
  ودينه باحلنيفية. ي إبراهيم حنيفاًمسلذلك 

عليه متمسكاً به ال بغـريه، أال  وبقي مستقيماً على توحيد اهللا وتسليمه له، ثابتاً 
ْسـلFًِ (أثبت له اإلسالم باحلنيفية رى أنه تعاىل ما إن ت نفـى عنـه غـريه    حىت  )َحِنيفاً مُّ

ـانِّياً ( ، وأيضاً)كِ;َ ْرشِ مُ الْ  نَ مِ  انَ ا كَمَ  وَ (بقوله:  ردا علـى   ،)َما كَاَن إِبْرَاِهيُم يَُهوِديّاً َوالَ نَْرصَ
  دعواهم أنه كان منهم؟!
؛ تعززت الدعوة إىل عبادة اهللا تعاىل، وترسخت فكرة اإلله 7فبنيب اهللا إبراهيم
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٩٣ 

م واألوثان وغريها، وإن سبقه أنبياء حيملـون هكـذا دعـوة    الواحد، ونبذ عبادة األصنا
وتتضح معاملهـا   كنوح وهود وصاحل، لكنها يف عهده عليه السالم أخذت تتجذّر وتتسع،

ٍ جديـد (احلنيفيـة) الـيت صـارت مـن أعظـم مظـاهر         ومفاهيمها وأحكامها حتت إطار
  ...التوحيد

دون غـريه مـن األنبيـاء    وعن الوجه يف إطالق احلنيفية علـى إبـراهيم وملّتـه    
  :السابقني، يقول السيد السبزواري

يف دعـوم إىل   7إنَّ إبراهيم كان يف قوم مشركني، عبدة األوثان، وقد جاهد
التوحيد ونبذ األوثان وعبادا، وابتلى من قومه مبا ابتلى حىت اختاره اهللا تعاىل ألقصى 

 ـدرجات اخللّة واإلمامة، ومنحه امللّة، اليت كانت مبرتلة املادة جلميـع األديـان اإلهليـة     
ـ    مع أنه ـاليهودية والنصرانية واإلسالم   د يف عليه السالم يعترب مؤسـس حركـة التوحي

العامل، وبه ابتدأت الشرائع اإلهلية. وأما شرائع من قبله من األنبياء، فلم تكن هلـا تلـك   
األمهية اليت جعلها اهللا مللّة إبراهيم، ولذلك كانت ملّته احلنيفية اجلامعة للمعارف اإلهلية 

اىل والكاملة يف التوحيد ونفي الشرك واالرتقاء يف معارج الكمال، وقد أنزهلا تبارك وتع
حسب املصاحل ومقتضيات الظروف حىت انتهى األمر إىل اإلسالم الدين اجلـامع جلميـع   

واملشتمل على أقصى املعارف اإلهلية. ومن ذلك يعرف أنَّ اختالف املفسرين  الكماالت،
يف معىن احلنيف، وبيان املأخذ، ال وجه له، بل هو اختالف مصداقي، واجلامع هو الصحة 

  وعدم الضيق واحلرج...والتمامية والسهولة 

، 7ال يعين هذا إلغاًء أو تبسيطاً  لدور األنبياء والرسل من قبل إبراهيم وأقول:
فقد كانت رسائلهم حتارب الشرك وتدعو إىل نبذه وترك مظاهره، وتدعو إىل التوحيـد  

آيات عديدة تبين دورهم ووظيفتـهم،   اخلالص ومعامله، ومها ركنا احلنيفية، وقد جاءت
  يف: وله تعاىلمنها ق
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٩٤ 

  نبيه نوح عليه السالم:
ـنْ  لَكُـمْ  َمـا ٱللـهَ  ٱْعُبُدواْ  يَاَقْومِ  َفَقاَل  َقْوِمهِ  َولََقْد أَْرَسلَْنا نُوحاً إِىلٰ  (  أََفـالَ  هُ َغـْ�ُ  إِلَـهٍ  مِّ

  ١،)تَتَُّقونَ 
  نبيه هود عليه السالم:

نْ  لَكُمْ  َما ٱللهَ  ٱْعُبُدواْ  يَاَقْومِ  َقاَل  ُهوداً  أََخاُهمْ  َعادٍ  َوإِىلٰ (   ٢،)أََفالَ تَتَُّقونَ  هُ َغْ�ُ  إِلَـهٍ  مِّ
  نبيه صاحل عليه السالم: 

نْ  لَكُمْ  َما ٱللهَ  ٱْعُبُدواْ  يَاَقْومِ  َقاَل  َصالِحاً  أََخاُهمْ  َ ُودَ  إِىلٰ وَ  (   ٣،)َغْ�ُهُ  إِلَـهٍ  مِّ
، وحلكمته تعاىل، جتلّى مشروعه التوحيـدي منظومـةً   7ولكن نيب اهللا إبراهيم

ومناسك وأحكاماً، ومعاملَ ومفاهيم وأخالقاً، وشاءت إراداته  متكاملةً، وشريعةً واسعةً،
منهاجاً ملن يأيت بعـده مـن    ،)رِِك;َ ـٱلُْمشْ َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمَن  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ (تعاىل أن تبقى 

أنبياء ورسل وصاحلني؛ حىت عد إبراهيم املؤسس ملشروع التوحيد اخلـالص، والـدين   
فهـو   اخلالص، ومنه وإليه انتهت الشرائع السماوية، فمن كان على دينه وملّته ومنهجـه 

ـ  إىل التوحيد، وألنه لعدوله عن الشركحلنيفية وهو احلنيف؛  امللتزم با ف أي مييـل  يتحن
ولرسول  7إلبراهيمقيل حىت  على احلقيقة؛هو املائل إىل اإلسالم . فاحلنيف إىل احلق

ْسـلFًِ (وملن تبعهمـا مـن النـاس:     9اهللا  ٤،)رِِكَ; ِبـهِ ـُحَنَفـآَء للـِه َغـْ�َ ُمْشـ(، )َحِنيفـاً مُّ

                                            
 . ٢٣سورة املؤمنون :  .١
 . ٦٥سورة األعراف :  .٢
 . ٧٣. سورة األعراف : ٣
 . ٣١. سورة احلج : ٤
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ينَ  لَهُ  ُمْخلِِص;َ ( ١.)ُحَنَفآءَ  ٱلدِّ
   

  إشارة أخرية :

إنَّ مما يدلُّ على أمهية مفردة (احلنيف) لغةً واصطالحاً، وعلى قدسيتها يف كوا 
ة مشروعاً دينيا كبرياً، هو أنه احتلّ يف تارخيه مكانةً واسعةً يف اللغات والديانات واحليا

االجتماعية، حىت أم قالوا عنه الكثري، وذكروا له مصاديق عديدة، وحـىت قيـل عـن    
  كلمة احلنيف: إا غري عربية، هي معربة عن أصل عرباين أو آرامي أو...

وكما كانوا يدعون الراهب بأمساء عديدة كاملقـدس واملتعبـد.. ويطلقـون علـى     
كـذلك   ؛ل اهللا، والراهب هو حبيس اهللالرهبان: احلبساء، واحلبيس أي احملبوس يف سبي

كانوا يدعون الرهبان باحلنفاء، ولعلّ احلنيف عندهم كما يقولون: جاءت مبعىن الراهـب  
  نصارى يساقون القوا حنيفاـ  الــاملــب هُ ـيَ ــوالـت نَّ ــأ ك        بشهادة قول صخر:

  : وصف اخلمرة أمين بن خرمي يفوقول  
  حنيٌف و¡ تنغر بها ساعًة ِقدرُ                       وصهباُء جرجانّيٌة ¡ يطف بها      

  وحالفَتُهم للوِم يا آَل درهٍم        خالُف النصارى ديُن من يتحّنفُ  وقول جرير:
وإا تطلق على الصابئة.. وتطلق على من له صلة وثيقة بالزهد والزهادة.. وأنه 

بالد الشام قبل اإلسالم يشري إىل االحنراف الـوثين.. إىل غـري    مصطلح كان معروفاً يف
ذلك من األقوال، وممـا تركـه هـذا املنـهج يف حيـاة النـاس علـى اخـتالف ديانـام          

                                            
 . ٥. سورة البينة : ١



 هـ١٤٤٠محرّم الحرام    /  ٥٠ميقات الحّج ـ 

٩٦ 

   7.١وتوجهام منذ ظهوره على يدي نيب اهللا إبراهيم اخلليل

  وقرآنيا

احلنيـف لغـةً   بعد أن استعرضنا أقـوال كبـار علمـاء اللغـة والتفسـري يف معـىن       
مرةً، عشـر   واصطالحاً، نأيت إليه قرآنيا، فقد جاءت مفردة (حنيفاً وحنفاء) اثنيت عشرة

، وبعضها 7قرنت مثانية مواضع منها بنيب اهللا إبراهيم اً) وقدحنِيفمرات بصيغة املفرد (
عهـا  ) بصيغة اجلمع مـرتني، ومجي حنفَآَء، فيما جاءت (9كانت خطاباً لرسول اهللا حممد

وردت يف اثنيت عشرة آية يف تسع سور من الترتيل العزيـز مكيـة ومدنيـة، وتضـمنت     
، ملَّـةَ ، قيمـاً ، ٍ دينـاً  مسـتقيم ، صراطآياا مفردات جليلة اقترنت وأحاطت ا، منها: (

  .اية واإلميان ونفي الشرك...)مسلماً، فطرة، أحسن، أسلم... إضافةً إىل اهلد

  أما اآليات فهي:
ةَ  بَـْل  ُقـْل  تَْهَتـُدواْ  َوَقالُواْ كُونُواْ ُهوداً أَْو نََصاَرىٰ ( َحِنيفـاً َوَمـا كَـاَن ِمـَن  إِبْـرَاِهيمَ  ِملـَّ
  ٢.)َٱلُْمْرشِِك;
ــاَن ِمــَن ( ْســلFًِ َوَمــا كَ ــاَن َحِنيفــاً مُّ ـانِّياً َولَِكــن كَ ــاً َوالَ نَْرصَـ ــرَاِهيُم يَُهوِديّ ــاَن إِبْ َمــا كَ

                                            
انظر معاجم اللغة وكتب التفسري، منها لسان العرب، البن منظور؛ ومقاييس اللغـة، البـن فـارس؛     .١

؛  ٥١؛ امللـل والنحـل، للشهرسـتاين :     ٢٩١-٢٩٠:  ٣؛ احملكم البن سيده ٣ني، للفراهيدي كتاب الع
مشس العلوم، للحمريي؛ الكليات، أليب البقاء؛ وغريب القرآن، والشعر والشعراء، البن قتيبة؛ واألغاين 

ـ   ١٨؛ واملفصل، د . جواد علي؛ والسـطلي: ديـوان أميـة:     ٤٤:  ١٦:  ف ؛ ؛ واملفـردات، للراغـب: حن
وتفسري الطربي؛ والكشاف، للزخمشري؛ وجممع البيان، للطربسي؛ والتحرير والتنـوير، البـن عاشـور؛    

 البقرة؛ وغري ذلك من املصادر. ١٣٥ومواهب الرمحن يف تفسري القرآن، للسيد السبزواري: اآلية 
 . ١٣٥:  سورةالبقرة .٢
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  ١.)ٱلُْمْرشِِك;َ 
  ٢.)ٱلُْمْرشِِك;َ َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمَن  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  َفٱتَِّبُعواْ  ٱللهُ ُقْل َصَدَق (
َة إِبْـَر ( ْن أَْسلََم َوْجَهُه لله َوُهـَو ُمْحِسـٌن واتََّبـَع ِملـَّ َحِنيفـاً  اِهيمَ َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ِممَّ

  ٣.)َخلِيالً إِبْرَاِهيمَ  ٱللهُ  ٱتََّخذَ وَ 
ْسَتِقيمٍ  ِرصَاٍط   إِىلٰ َهَداِ� َرiِّ ُقْل إِنَِّني  ( لَّةَ  ِقَيFً  ِديناً  مُّ ِهيَم َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمـَن إِبْرَا مِّ
  ٤.)َٱلُْمْرشِِك;
ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر ( Fََواِت إِ�ِّ َوجَّ   ٥.)ٱلُْمْرشِِك;َ  َحِنيفاً َوَمآ أَنَاْ ِمنَ  َوٱألَْرَض  ٱلسَّ
يِن َحِنيفاً َوالَ تَكُونَنَّ ِمَن (   ٦.)ٱلُْمْرشِِك;َ َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يِن َحِنيفاً ِفطْرََت فَ (  ٱللـهِ  لَِخلْـقِ  تَْبِديَل  الَ َعلَْيَها ٱلنَّاَس  َفطَرَ  ٱلَِّتي ٱللهِ أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

ينُ  َذلِكَ  ـًة َقانِتـاً لِلـِه َحِنيفـاً ( ٧.)يَْعلَُمونَ  الَ ٱلنَّاِس  أَكَْ§َ  َولَِكنَّ  ٱلَْقيِّمُ  ٱلدِّ إِنَّ إِبْرَاِهيَم كَـاَن أُمَّ
  ٨.)ٱلُْمْرشِِك;َ َولَْم يَُك ِمَن 
َنَفآَء للـِه حُ (((( ٩.)ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  كَانَ  َوَما َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك أَِن (

َا ٱللهِ َغْ�َ ُمْرشِِكَ; ِبِه َوَمن يُْرشِْك بِ  َّ�َ©ءِ  ِمنَ  َخرَّ  َفكَأَ يحُ  ِبهِ  تَْهِوي أَوْ  ٱلطَّْ�ُ  َفَتْخطَُفهُ  ٱلسَّ  ِيف  ٱلرِّ
                                            

 . ٦٧آل عمران :  . سورة١
 . ٩٥سورة آل عمران  :  ٢
 . ١٢٥النساء :  سورة .٣
 . ١٦١سورة األنعام :  .٤
 . ٧٩سورة األنعام : .٥
 . ١٠٥سورة يونس :  .٦
 . ٣٠سورة الروم :  .٧
 . ١٢٠. سورة النحل : ٨
 . ١٢٣سورة النحل :  .٩
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  ١.)َسِحيقٍ  َمكَانٍ 
ينَ  لَهُ  ُمْخلِِص;َ  ٱللهَ  لَِيْعُبُدواْ  إِالَّ اْۤ َمآ أُِمُرووَ ( الَةَ ُحَنَفآَء َويُِقيُمواْ  ٱلدِّ كَـاةَ  َويُْؤتُواْ  ٱلصَّ  ٱلزَّ

  ٢.)ٱلَقيَِّمةِ  ِدينُ  َوَذلِكَ 

  مع هذه اآليات: 

ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر ( Fََواِت إِ�ِّ َوجَّ   ٣.)ٱلُْمْرشِِك;َ َحِنيفاً َوَمآ أَنَاْ ِمَن  َوٱألَْرَض  ٱلسَّ
تعين امليل واملائل، وتعين االسـتقامة والثبـات..،    )َحِنيفـاً (كما قرأنا يف اللغة أنَّ 

خـرى جليلـة كمـا يف اآليـات     اُأول من محلها ووصف ا مع مناقب  7فإنَّ إبراهيم
  املذكورة وغريها، وقع له ذلك بعد أن نشأ ورأى قومه طوائف متعددة يف العبادة:

وأصـناماً   طائفة تعبد الكواكب والنجوم والقمر والشمس..، وأخرى تعبد متاثيـل 
خشبية وحجرية..، وثالثة تعبد ملوكها وحكامها..، وكلّها تدخل دائرة عبادة الشـيطان،  

  كما جاء يف قوله ألبيه:
ْيطَانَ  تَْعُبدِ  الَ ا أَبَِت يَ ( ْيطَانَ  إِنَّ  ٱلشَّ   ٤.)َعِصّياً  نِ اَن لِلرَّْحَمـكَ ٱلشَّ

مواقف حوارية جريئة، حتدث عنها الترتيـل العزيـز، وهـي     وبعد أن وقف منها
ـ إمجاالً متثّلت مرةً يف حماججته للنمرود؛ ذاك الـذي أول مـن    جتبعـى  ر يف األرض واد

، وأمر الناس بعبادته، وأنه يحيي املوتى..، وقـد انتـهت احملاججـة أن انـدهش     الربوبية

                                            
 . ٣١احلج :  سورة .١

 . ٥ سورة البينة : .٢

 . ٧٩سورة األنعام : .٣
 . ٤٤سورة مرمي :  .٤
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ـ  النمرود أو حتير يف اجلواب وازم حني ال ومـن أيـن يأتيـه    وال برهانـاً،   لديـه  ةحج
  ؟!)َواللُه َال يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِم;َ (الربهان 

ـ يف قول:  ةًال يلهمهم حج   وال برهانـاً، بـل حج   أو ، ..هـم تـهم داحضـة عنـد رب
  ..ة كما يهدي أنبياءه وأولياءهال يهديهم إىل احملاج .. أواليهديهم بألطافه وتأييده
ِذي َحـاجَّ ( 9التالية وهي خطـاب لرسـول اهللا  جند هذا يف اآلية  أَلَـْم تَـَر إَِىل الـَّ

َ الَِّذي يُْحِيـي َوªُِيـُت َقـاَل أَنَـا أُ  ِّiْحِيـي إِبْرَاِهيَم ِيف َربِِّه أَْن آتَاُه اللُه الُْملَْك إِْذ َقاَل إِبْرَاِهيُم َر
ْمِس  ِذي ـِمَن الَْمشْ  َوأُِميُت َقاَل إِبْرَاِهيُم َفإِنَّ اللَه يَأِْ» ِبالشَّ رِِق َفأِْت ِبَها ِمَن الَْمْغرِِب َفُبِهَت الـَّ

  ١.)كََفَر َواللُه َال يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِم;َ 
وأخرى مع الطائفة اليت عبدت األصنام و... ومنهم أبوه آزر.. فكان خطابه معهم 

  أن مسى معبودام متاثيل ال آهلةً كما يزعمون..
َقالُواْ َوَجـْدنَآ آبَآَءنَـا *  َعاِكُفونَ  لََها ٱلَِّتي أَنُتمْ  ٱلتFََّثِيُل  ِذهِ إِْذ َقاَل ألَِبيِه َوَقْوِمِه َما هَ (

ِب;ٍ قَ  * لََها َعاِبِدينَ    ٢.)...اَل لََقْد كُنُتْم أَنُتْم َوآبَآُؤكُْم ِيف َضالٍَل مُّ
  : وأيضاً

أُفٍّ لَّكُـْم َولِـFَ  * يَــُرضُّكُمْ  َوالَ َشـْيئاً  يَـنَفُعكُمْ  الَ َمـا ٱللـهِ َقاَل أََفَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن (
٣.)تَْعِقلُونَ  أََفالَ ٱللهِ تَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن 

  

يف نبذ عبادة األصـنام، عبـدوها وراثـةً وتقليـداً      7مل يهتد أحد منهم لدعوته
  بائهم من قبل.آل

ا كُْنُتْم تَْعُبُدونَ ( وأخرياً َفإِنَُّهْم َعـُدوٌّ ِيل  * ٱألَْقَدُمونَ أَنُتْم َوآبَآُؤكُُم   *َقاَل أََفَرأَيُْتْم مَّ
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  ١.) . . . يَْهِدينِ  َفُهوَ  َخلََقِني ٱلَِّذي  *ٱلَْعالَِم;َ  َربَّ  إِالَّ
ذلك؛ حني حضـر   7كان منه ـواهللا أعلم   ـوثالثة مع عبدة الكواكب... ولعلّه  

جتمعاً هلم ليالً وآخر اراً، وهم ينظرون إليه متأمالً ما يف السماء من حوله، يعـرف أنَّ  
  طائفةً كبريةً منهم تعبد كواكب السماء والقمر والشمس!

) َّFــ ــِه  َفلَ ــنَّ َعلَْي ــُل َج لَّْي ــاً  َرأَى ٱلـْ ــاَل  كَوْكَب ـــَذا َق ــ©َّ  َرiِّ  َه ــَل  َفلَ ــاَل  أََف ــبُّ  الَ َق  أُِح
مْ  لَِنئ  َقاَل  أََفَل  َفلَ©َّ  َرiِّ  َهَذا َقاَل  بَاِزغاً  ٱلَْقَمرَ َفلَ©َّ َرأَى   * ٱآلِفلِ;َ   ِمـنَ  ألَكُـونَنَّ  َرiِّ  يَْهـِدِ�  لـَّ
الِّ;َ  ٱلَْقْومِ  ْمَس َفلFََّ َرأَى   *ٱلضَّ لينـهي  . )...كْـَربُ َفلَـ©َّ أََفلَـْت أَ  َهـَذآ َرiِّ  َهـَذا َقاَل  بَاِزَغةً  ٱلشَّ

وهو دليل ه، فول لاُحواره، الذي تقصد به أن يقدم لقومه حججاً دامغة، فالرب احلق؛ ال 
حدوثها، وكلُّ هذه خملوقة له، حتتاج إىل من حيركها.. ال تضر وال تنفع..، بالتـايل فهـي   
ليست جديرةً أن تكون ربا يعبد وإالهاً يطاع..؛ فلعلّ حججـه هـذه؛ تـوقظ عقـوهلم،     
وتعيد هلا الرشد، الذي غيبته أهواؤهم وجهالتهم وزعماؤهم..، لكنهم مل يغـادروا موقـع   

 إِ�ِّ  اَقْومِ َقـاَل يَـ... ( كفر والشرك؛ اليت ألفتها نفوسهم، مما جعله خيتم حواره معهم حنيال
Fَّ  بَِريءٌ    .)تُْرشِكُوَن ... مِّ

إا براءة من الشرك، وميلٌ عن الضالل، يعلنها على مسمع منهم ومرأى.. ليقف 
واخلضوع له، وقصده بالعبادة، شاخصاً ببصره حنو احلق تعاىل، فهو الذي خصه باالنقياد 

 فقد أخلصت له ديين وأفردته بالوالء. منادياً بل صارخاً بأعلى صوته وهـم يسـمعون  
ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر ( Fََواِت إِ�ِّ َوجَّ   .)ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  أَنَاْ  َوَمآ َحِنيفاً  َوٱألَْرَض  ٱلسَّ

: عدوالً عن كلّ معبود دون اهللا، وميالً من أي شرك إىل توحيده تعاىل، )َحِنيفاً (
وثباتاً على اإلميان به، فال احنراف إىل شرك، وال توجه إىل ضالل، وبالتايل فهي كلمـة  
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ملـا  فيما جتلّى للعقل وتطابق مع احلقيقـة،   فاصلة ويقني جازم، فال تردد بعد وال حرية،
وإثبات وحدانيـة اهللا  ، بطالن عبادة األصنام وربوبية الكواكب قومه ببيانحاج إبراهيم 

  .وهي احلنيفية دون غريه؛تعاىل ووجوب عبادته وحده 
من هنا، أي بعد هذه احملاججات املتعددة، بدأ تـاريخ هـذه    ـواهللا أعلم   ـولعلَّ  

  وا بدأ املشروع اإلبراهيمي (احلنيفية). )َحِنيفاً (الكلمة 
، أنه ملا تـبني لـه   7وهذا خرب من اهللا تعاىل ذكره عن خليله إبراهيم الطربي:

احلق وعرفه، شهد شهادة احلق، وأظهر خالف قومه أهل الباطل وأهل الشرك باهللا، ومل 
يأخذه يف اهللا لومة الئم، ومل يستوحش من قيل احلق والثبات عليه، مع خـالف مجيـع   

م: يا قوم إين بريء مما تشركون مع اهللا الـذي  قومه لقوله وإنكارهم إياه عليه، وقال هل
خلقين وخلقكم يف عبادته من آهلتكم وأصنامكم، إين وجهـت وجهـي يف عبـاديت إىل    
الذي خلق السموات واألرض، الدائم الذي يبقى وال يفىن وحييي ومييت، ال إىل الـذي  

ذكره أن توجيهـه   يفنى وال يبقَى ويزول وال يدوم وال يضر وال ينفع. مث أخربهم تعاىل
وجهه لعبادته بإخالص العبادة له واالستقامة يف ذلك لربه على ما جيب من التوحيد، ال 
على الوجه الذي يوجه له وجهه من ليس حبنيف، ولكنه بـه مشـرك، إذ كـان توجيـه     

  .الوجه ال على التحنيف غري نافع موجهه بل ضاره ومهلكه
ول: ولست منكم أي لست ممن يـدين ديـنكم ويتبـع    يق )رِِك;َ ـا ِمَن املُشْ نَ ا أَ مَ  وَ (

حدثين يونس، قال:  ل:وبنحو الذي قلنا يف ذلك كان ابن زيد يقو، ملتكم أيها املشركون
أخربنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد يف قول قوم إبراهيم إلبراهيم: تركت عبادة هـذه؟  

Fَ ( فقال: ْهُت َوْجِهَي للَِّذي َفطََر السَّ فقالوا: ما جئت بشـيء وحنـن    ،)ِت واألْرَض َواإّ� َوجَّ
  .قال: خملصاً، ال أشركه كما تشركون )َحِنيفاً (نعبده ونتوجهه، فقال: ال 

Fَّ  بَِريءٌ  إِ�ِّ  ا َقْومِ َقاَل يَ ( الطرباين: شـمس  وال واألوثـان  األصـنام  من باهللا ،)تُْشــرِكُونَ  مِّ
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  قالوا: فمن تعبد أنت يا إبراهيم؟. والقمر والكواكب
Fَ (قال:  ْهُت َوْجِهَي للَِّذي َفطََر السَّ  ديـين  أخلصـت  إين أي ؛)َواِت واألْرَض إّ� َوجَّ

؛ أي مائالً من )َحِنيفاً (وجعلت قصدي للَّذي ابتدأ خلق السماوات واألرض، وعباديت، 
 لسـت  أي ؛)رِِك;َ ـا ِمـَن املُْشـنَـا أَ مَ  وَ (األديان الباطلة إىل دين احلق ميالً ال رجوع فيه، 

  املشركون .. أيها دينكم على
 بَـِريءٌ  إِ�ِّ  ا َقْومِ َقاَل يَ ( :فقال ،أ من ربوبيتها وشرك قومهترب العالمة الطباطبائي: 

 َّF مث أثبت الربوبية هللا سـبحانه كمـا كـان يثبـت األلوهيـة مبعـىن إجيـاد         ،)تُْشــرِكُونَ  مِّ
ْهُت َوْجِهيَ إّ� (: السماوات واألرض وفطرها له تعاىل فقال وهـو العبوديـة قبـال     ،)َوجَّ

Fَ (الربوبية  غري منحرف مـن حـاق الوسـط إىل ميـني أو     ، )َواِت واألْرَض للَِّذي َفطََر السَّ
بإشراك شيء من خلقه ومفطوراته له تعـاىل يف العبـادة    ؛)رِِك;َ ـا ِمَن املُْشـنَ ا أَ مَ  وَ (يسار 

  ١...واإلسالم
يب اهللا إبراهيم ودينه، الـذي راح يتـرك آثـاره    وهكذا يتواىل الوصف القرآين لن

خر، ومنها هذه اآليـة متتـدح   اُومثاره يف األرض، فجاءت بعد قرون كثرية آيات قرآنية 
  من متسك باحلنيفية واتبع منهجها:

ْن أَْسلََم َوْجَهُه لله َوُهـَو ( َة إِبْـَر َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ِممَّ َحِنيفـاً  اِهيمَ ُمْحِسـٌن واتََّبـَع ِملـَّ
  ٢.)َخلِيالً إِبْرَاِهيمَ  ٱللهُ  ٱتََّخذَ وَ 

ٍ  مائـل ، ال أحد هناك أفضل ملّةً من حنيف )َحِنيفاً (. )َحِنيفاً  اِهيمَ واتََّبَع ِملََّة إِبَْر (
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، ٍ بـوعي وعقـل  ٍ علـى التوحيـد    مقبـل عن بصرية، للضالل  كتارعن الشرك عن قصد، 
..! راد اه عنـه ، وال يـرد صـاد مواقفه هذه  ه عنال يصدٍ على اهلدى ثابت عليه،  مستقيم

حىت جعله  الترتيل العزيز واحداً ممن أدخلهم يف تلك الصورة الرائعة؛ صورة االستفهام 
أحسن  ؛ ووأهدى سبيالً، ومعناه من أصوب طريقاً، )َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ( التقريراملراد به 

  .اعتقاداً
نْ ( هللا ذاتـه ونفسـه   ؛ أي أي استسـلم وجهـه    ،)أَْسـلََم َوْجَهـُه للـه( أوالً:: )ِممَّ

الوجـه   وإمنـا خـص   دون سـواه.. قَصده بالعبادة وحده ، وبالطاعةإليه انقاد سبحانه، و
؛ فإذا انقاد الوجه هللا وخضع له فقد انقاد هللا مجيع األعضاء  ،ألنه أشرف األعضاء ؛بالذكر

  !ألا تابعة له
وهذا قضاء من اهللا جلّ ثناؤه لإلسالم وأهله بالفضل على سـائر امللـل   الطربي: 

أيها الناس، وأصوب طريقاً وأهدى سبيالً؛  ،)َوَمْن أَْحَسُن ِدينـاً (غريه وأهلها، يقول اهللا: 
ْن أَْسلََم َوْجَهُه لله( ـ         ،)ِممَّ قاً نبيه ممـن استسـلم وجهـه هللا، فانقـاد لـه بالطاعـة، مصـد

  ه.فيما جاء به من عند رب 9حممداً
وإسالم الوجه كناية عن متام الطاعة واالعتـراف بالعبوديـة، وهـو    ابن عاشور: 

األعضاء، وفيه ما كـان بـه اإلنسـان إنسـاناً، ويف      أشرف ألنّ الوجه ؛أحسن الكنايات
وأراد بإسـالم الوجـه االعتـراف    ١ .)... َبَعنِ ٱتـََّفُقْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي للِه َوَمِن  ...( :القرآن

  ..بوجود اهللا ووحدانيته
ه، حمرم حرامه، وحملل وهو عامل مبا أمره به ربالطربي: ، )َوُهَو ُمْحِسنٌ ( ثانياً: و

  حالله.
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حمسـن يف مجيـع   .. أو أي فاعل للفعل احلسن الذي أمره اهللا تعـاىل ابن عاشور: 
أن تعبـد اهللا  < :سئل عن اإلحسان فقال 9املوحد. وروي أن النيبأو  ..أقواله وأفعاله

قصـد  ؛ حال )َوُهَو ُمْحِسنٌ (وأيضاً قال: >، فإنه يراك، فإن مل تكن تراه ،ك تراهتعاىل كأن
فه باإلحسان حني إسالمه وجهه هللا، أي خلع الشرك قاصـداً اإلحسـان، أي   منها اتصا

  راغباً يف اإلسالم لما رأى فيه من الدعوة إىل اإلحسان.
، وز أن يكـون حـاالً إلبـراهيم   جي )َحِنيفـاً (، )َحِنيفاً  اِهيمَ واتََّبَع ِملََّة إِبَْر ( و ثالثاً:

نه اتبع شريعة اإلسالم اليت هي وإ،  ..راكباًوجيوز أن يكون حاالً للمتبع كما تقول رأيته 
  سس ملّة إبراهيم.اُعلى 

فهذه ثالثة أوصاف ا يكمل معىن الدخول  وعن هذه الثالثة يقول ابن عاشور:
  .يف اإلسالم، ولعلّها هي اإلميان، واإلحسان، واإلسالم

الدين الـذي كـان عليـه     يعين بذلك: واتبع، )َحِنيفاً  اِهيمَ واتََّبَع ِملََّة إِبَْر (الطربي: 
ه من بعده وأوصاهم به؛ حنيفاً، يعين: مستقيماً علـى  إبراهيم خليل الرمحن، وأمر به نبي

  .منهاجه وسبيله.
َوَمـْن أَْحَسـُن ِدينـاً (عن الضحاك، قال: فضل اهللا اإلسالم على كلّ ديـن، فقـال:   

ْن أَْسلََم َوْجَهُه لله َوُهَو ُمْحِسنٌ   يقبل وليس ،)َخلِيالً إِبْراِهيمَ  ٱللهُ  ٱتََّخذَ وَ (إىل قوله:  )...ِممَّ
  .نيفيةاحل وهي اإلسالم، غري عمل فيه

َة إِبْــَر (الشـيخ الطربســي:    أي اقتــدى بدينــه وســريته  ،)َحِنيفـاً  اِهيمَ واتََّبــَع ِملـَّ
وأوصـاهم بـه مـن اإلقـرار     ، يعين ما كان عليه إبراهيم وأمر به بنيه من بعده ؛وطريقته
ومن ذلك الصالة إىل الكعبة والطواف حوهلـا  ؛ وترتيهه عما ال يليق به، وعدلهبتوحيده 

وجيوز أن يكون حـاالً للمتبـع   ، وز أن يكون حاالً إلبراهيمجي )َحِنيفـاً ( وسائر املناسك
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  ١...أي مستقيماً على منهاجه وطريقه )َحِنيفاً ( .كما تقول رأيته راكباً
  :9آيات ختاطب الرسول
، بل ذُكـر منهجـه   7مل يذكر فيهما إبراهيم 9لقان برسول اهللاهناك آيتان تتع

يف كلِّ واحدة منـهما بصـيغة    9لرسول اهللا ومشروعه أي احلنيفية، وقد جاء اخلطاب
  :)أَِقمْ فَ (،  )َوأَْن أَِقمْ (

يِن َحِنيفاً وَ ( األوىل :   ٢.)َٱلُْمْرشِِك;الَ تَكُونَنَّ ِمَن َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
ليكـون   )أَِقـمْ ( بل أمراً صرحياً جليا بالفعـل  9وقد جاءت خطاباً لرسول اهللا

أداؤه على الوجه األكمل األقوى واألعمق تأثرياً يف نفسه.. وإقامة الشيء: توفيته حقَّه، 
اصرف ذاتك  عنه،استقم للدين والحتد ، ويستويف مقوماته وشروطه، الذي يؤدي غايته

  ؛ ال أي دين..احلنيف للدين كلّها
مائالً أي حال من الضمري يف أقم، هي حال من الدين أو من الوجه، أو  )َحِنيفاً (

.. أن تتوجه لدينك الذي أنت عليـه  إليه ثابتاً عليه مستقيماً فيه ال يرجع عنه إىل غريه
  وهو اإلسالم، أن توقف نفسك عليه، خالصاً له..

الَ تَكُـونَنَّ ِمـَن وَ ( وزيادةً يف تأكيد ذلك، جاء النهي يف اجلزء األخري مـن اآليـة:  
 إالّ )َحِنيفـاً (فهي كما هو احلال مع إبراهيم يف اآليات السبع مـا إن تـأيت    ،)ٱلُْمْشـرِِك;َ 

لَـْم يَـُك وَ (أو  ،)رِِك;َ ـٱلُْمْشـَوَما كَاَن ِمَن (ويتبعها ذيل اآلية يربئه من الشرك وينفيه عنه 
تنافيـاً   وبني الشـرك،  )َحِنيفاً (مما يدلّ على أنَّ هناك تضادا حقيقياً بني  ،)ٱلُْمْرشِِك;َ ِمَن 

 فجاء األمر، وجاء تأكيده بالنهي عن ضده، وعما ينافيه أيضاً! بينهما  فال جيتمعان..

                                            
 ؛ جممع البيان ؛ والتحرير والتنوير: اآلية . جامع البيان يف تفسري القرآنانظر  .١
 . ١٠٥سورة يونس :  .٢
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عنـه إىل  أقم نفسك على دين اإلسالم حنيفاً مستقيماً عليه، غري معوج الطربي: 
وال تكونن ممن يشرك  ،)ٱلُْمْشـرِِك;َ الَ تَكُونَنَّ ِمَن وَ (يهودية وال نصرانية وال عبادة وثن. 

ه اآلهلة واألنداد فتكون من اهلالكنييف عبادة رب ! 
صراحةً باالستقامة على  9مر النيباُباالستقامة، فقد  )َحِنيفاً (هذا وإذا فسرت 

أمر اهللا تعاىل، وهو يدعو إليه، وأن ينأى بنفسـه ومبـن معـه عمـا حولـه مـن منـاهج        
مضطربة، وأهواء متبعة، فهو أمر بالدوام على النهج البين واليقني الثابت، وقد جاء مـرةً  

  من املقطع القرآين من سورة الشورى: ١٥يف آية 
َن ( َع لَكُم مِّ ينِ َرشَ ٰ  َما ٱلدِّ ـْيَنا َوَما إِلَْيكَ  َوٱلَِّذي أَْوَحْيَنآ نُوحاً  ِبهِ  َوىصَّ  إِبْـرَاِهيمَ  ِبـهِ  َوصَّ

يَن َوالَ أَِقيُمواْ  أَنْ  َوِعيسـىٰ  َوُموىسٰ   ٱللـهُ  إِلَْيـهِ  تَْدُعوُهمْ  َما ٱلُْمْرشِِك;َ  َعَىل  كَُربَ  ِفيهِ  تََتَفرَُّقواْ  ٱلدِّ
 ٱلِْعلْـمُ  َجـآَءُهمُ  َمـا بَْعـدِ  ِمـن إِالَّ اْۤ َوَما تََفرَُّقو * يُِنيُب  َمن إِلَْيهِ  َويَْهِدي يََشآءُ  َمن إِلَْيهِ َتِبي يَجْ 

بِّكَ  ِمن َسَبَقْت  كَلَِمةٌ  َولَْوالَ بَْيَنُهمْ  بَْغياً  َسـم°  أََجلٍ  إِىلٰ  رَّ ِذينَ َي ِبْيـَنُهْم َوإِنَّ ـلَُّقِضـى مُّ  أُورِثُـواْ  ٱلـَّ
ْنـهُ  َشـكٍّ  لَِفي بَْعِدِهمْ  ِمن ٱلِْكَتاَب   تَتَِّبـعْ  َوالَ أُِمـرَْت  كَـَ©  َوٱْسـَتِقمْ  ٱْدعُ َفلِـَذلَِك َفـ * يـٍب ُمرِ  مِّ

 لََنـآ َوَربُّكُـمْ  َربَُّنـا ٱللـهُ َوأُِمـرُْت ألَْعـِدَل بَْيـَنكُُم  ِكَتاٍب  ِمن ٱللهُ  أَنَزَل  ِ�َآ آَمنُت  َوُقْل  ْأَْهَوآَءُهم
ةَ  الَ أَْعFَلُكُمْ  َولَكُمْ  أَْعFَلَُنا   ١.)ٱلَْمِص�ُ  َوإِلَْيهِ  بَْيَنَنا يَْجَمعُ  ٱللهُ  َوبَْيَنكُمُ  بَْيَنَنا ُحجَّ

اهللا تعـاىل، ومل   وقد جاء هذا األمر باالستقامة، بعد أن زاغت أمم سبقته عن أمر
  تستقم على دينه، فتشتت وتفرقت، فاستحقّت اهلالك.

والثاين: أا للعلة  إىل. مبعىن تكون أن: أحدمها وجهان، ِ الالم يف: )ٱْدعُ َفلَِذلَِك فَ (
  .ادع للدين القيم ،أي: ألجل التفرق واالختالف

فإىل ذلك الدين الذي شرع لكم، ووصى به  فالطربي يذهب لألول حيث يقول:
نوحاً، وأوحاه إليك يا حممد، فادع عباد اهللا، واستقم علـى العمـل بـه، وال تـزغ عنـه،      

                                            
 . ١٥ـ   ١٣سورة الشورى  .١
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  واثبت عليه كما أمرك ربك باالستقامة.
ألجل التفرق وملا حدث بسببه من تشعب فيما الزخمشري يذهب للثاين، فيقول: 

 عليهـا  )َوٱْسـَتِقمْ ( القدمية احلنيفية امللّة على واالئتالف اقاالتف إىل )ٱْدعُ فَ (الكفر شعباً 
املختلفة الباطنة مبا أنزل اهللا مـن   )مْ أَْهـَواَءهُ  تَتَِّبعْ  َوالَ( اهللا أمرك كما إليها الدعوة وعلى

كتاب، أي كتاب صح أنّ اهللا أنزله، يعين اإلميان جبميع الكتب املرتلة؛ ألنّ املتفرقني آمنوا 
 ِئكَ أُْولَــٰ  *ِبـَبْعٍض...  َونَكُْفرُ  ِبَبْعٍض  نُْؤِمنُ  َويُقولُونَ ...(: وكفروا ببعض، كقوله تعاىلببعض 

  ١.)... َحّقاً  ٱلْكَاِفُرونَ  ُهمُ 
وذلـك إشـارة إىل مـا وصـى بـه      ومثله الرازي، وأما الطربسي فقد ذكر قولني: 

ومعناه فإىل الدين الذي شرعه اهللا تعاىل ووصى بـه أنبيـاءه فـادع     األنبياء من التوحيد
 الالّم للتعليل أي فألجل الشك الذي هم فيه فادعهم إىل احلق اخللق يا حممد. وقيل: إنَّ

أي فاثبت علـى أمـر اهللا ومتسـك بـه واعمـل       )َت ْر مِ  أُ Fَ كَ مْ قِ تَ اسْ وَ ( .حىت تزيل شكّهم
يعين أهواء املشركني يف  ،)مْ هُ اءَ وَ هْ أَ  عْ بِ تَّ  تَ َال وَ (ليغ الرسالة مبوجبه. وقيل: واستقم على تب

، أن يكون إشارة إىل إقامة الدين، أي فادع لـدين اهللا  )كَ لِ ذَ لِـفَ (أبوحيان:  .ترك التبليغ
                   :وإقامته، ال حتتاج إىل تقدير الالم مبعىن ألجل، ألن دعا يتعدى بالالم، قال الشاعر

 فلبى فلبى يدي مسورا      دعوت ملا نابني مسوراً                 
واحتمل أن تكون الالم للعلة، أي فألجل ذلك التفرق. وملا حـدث بسـببه مـن    

: أي )واسـتقم (إىل االتفاق واالئتالف على امللة احلنيفية،  ،)فادع(تشعب الكفر شعباً، 
  ...دم على االستقامة

ورة هود، فقد أمـره باالسـتقامة ومـن تـاب معـه:      من س ١١٢خرى  يف اآليةاُو
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  .)َفاْسَتِقْم كFََ أُِمرَْت َوَمن تَاَب َمَعَك َوَال تَطَْغْوا إِنَُّه ِ�َا تَْعَملُوَن بَِص�ٌ (
واالنتهاء عن املنهي عنه كما أمرت يف ، واالستقامة هو أداء املأمور بهالطربسي: 

من تاب معك من الشرك كمـا أمـروا عـن ابـن      أي وليستقم ،)َوَمن تَاَب َمَعكَ (القرآن 
فليستقم املؤمنـون.   عباس. وقيل: معناه ومن رجع إىل اهللا وإىل نبيه فليستقم أيضاً أي

أي ال جتاوزوا أمـر   )َوَال تَطَْغـْوا(وقيل: استقم أنت على األداء وليستقيموا على القبول 
االستقامة. وقيل: معنـاه وال تطغيـنكم النعمـة     اهللا بالزيادة والنقصان فتخرجوا عن حد

١..االستقامة  فتخرجوا عن حد  
فكم عظيمة هي االستقامة، ففيها العدل واالعتدال، والدعوة على بصرية، والسري 
الواعي على الطريق السليم، فال احنراف وال ميل وال زيغ عنه، وال جتـاوز وال طغيـان!   

ة واألمر بإقامتها واالستقامة عليها هي دعوة للـدين  ومن هذا يتضح أنَّ الدعوة للحنيفي
احلق، ونبذ ماعداه، وهي دعوة لتوحيـد الصـف املـؤمن علـى ملّـة واحـدة؛ حنيفيـة        

، وهي جامعة للخري كلّه؛ مانعة عن وال التواء ال اعوجاج فيه، فهي صراط 7إبراهيم
  !..الشرك والتفرق والضالل

يِن َحِنيفاً ِفطْرََت فَ ( الثانية :  ٱللهِ  لَِخلْقِ  تَْبِديَل  الَ َعلَْيَها ٱلنَّاَس  َفطَرَ  ٱلَِّتي ٱللهِ أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
ينُ  َذلِكَ    ٢.)يَْعلَُمونَ  الَ ٱلنَّاِس  أَكَْ§َ  َولَِكنَّ  ٱلَْقيِّمُ  ٱلدِّ

بعيداً عن أولئك الظاملني، الذين اتبعوا أهواءهم، فاضـطربت نفوسـهم، وتقلّبـت    
                                            

 ،جامع البيان يف تفسري القرآنقرآن، للقرطيب؛ ؛ اجلامع ألحكام الالسمني احلليب، تفسري الدر املصون .١
 ،البحـر احملـيط   ؛الطربسـي  ،جممع البيان؛ الرازي ،التفسري الكبري؛ الزخمشري ،تفسري الكشاف؛ الطربي

 ؛ وانظر التحرير والتنوير، البن عاشور فله كالم مفصل: اآليات .بوحيانأ
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يِن َحِنيفـاً فَ ( 9اهللا توجهام؛ جاء هذا اخلطاب لرسول وإن كـان   ،)..أَِقْم َوْجَهـَك لِلـدِّ
أنَّ املقصود به مجيـع املـؤمنني، ولعـلَّ ذلـك      إالّ 9اخلطاب يف بداية اآلية موجهاً إليه

الَةَ  َوأَِقيُمواْ  ٱتَُّقوهُ ُمِنيِبَ; إِلَْيِه وَ (بداللة اآلية بعدها    ١.)ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  تَكُونُواْ  َوالَ ٱلصَّ
.. .يث قال: فاخلطاب مل يكن خمصوصاً به، كما ذهب إىل ذلك الشيخ الطربسي ح

  واملراد مجيع املكلفني. 9مثَّ خاطب سبحانه نبيه
املراد به: فأقيموا وجوهكم، وليس خمصوصاً بالرسول وحـده،  أبوحيان بقوله:  و

وكأنه خطاب ملفرد أريد به اجلمع، أي: فأقم أيها املخاطب، مث مجع على املعىن، ألنه ال 
ملحوظ  )تَكُونُوا َوالَ(، )َوأَِقيُمواْ (، )ِنيِب;َ مُ (يراد به خماطب واحد. فإذا كان هذا، فقوله: 

  ...فيه معىن اجلمع
فقوم وجهك له وعدله غري ملتفت، وهو متثيل إلقباله على ويواصل كالمه قائالً: 

الدين واستقامته عليه وثباته واهتمامه بأسبابه. فإن من اهتم بالشيء، عقد عليه طرفـه  
ن دين اإلسالم. وذكر الوجه، ألنـه جـامع حـواس    وقوم له وجهه مقبالً به عليه، والدي

: حال من الضمري يف أقم، أو من الوجـه، أو مـن الـدين،    )فـاً نيِ حَ (اإلنسان وأشرفه. و 
  .ومعناه: مائالً عن األديان احملرفة املنسوخة

ك يا مـحمد لطاعتـه،  : فسدد وجهك نـحو الوجه الذي وجهك إلـيه ربالطربي
  .مستقـيـماً لدينه وطاعته: )فاً نيِ حَ (وهي الدين، 

فقوم وجهك له وعد له، غري ملتفت عنه مييناً وال مشاالً، وهو متثيـل  الزخمشري: 
إلقباله على الدين، واستقامته عليه، وثباته، واهتمامه بأسبابه، فإنّ من اهـتم بالشـيء   
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إىل الـدين   أي اتجه ١عقد عليه طرفه، وسدد إليه نظره، وقوم له وجهه، مقبالً به عليه.
احلق، مستقيماً عليه دون سواه، حنيفاً: مائالً عن كلِّ ما عداه، فهو عقيدة واحدة ثابتـة،  

فهـو:   ال تتفرق معها السبل كما تفرق املشركون شيعاً وأحزاباً مع األهـواء والـرتوات..  
ينُ َذلَِك (وهو:  .)َعلَْيَها ٱلنَّاَس  َفطَرَ  ٱلَِّتي ٱللهِ ِفطْرََت (    .)ٱلَْقيُِّم... ٱلدِّ

ونصبت فطرة علـى الـمصدر من ، صنعة اهللا التـي خـلق الناس علـيهاالطربي: 
: فطـر اهللا النـاس علــى ذلـك     ذلك أن معىن .)َفأِقْم َوْجَهَك للّديِن َحِنـيفـاً ( :معىن قوله

  .فطرة.
تعالـى ذكره: إن إقامتك وجهك للدين حنـيفـاً غري يقول ، )يُن الَقـيِّـمُ َك الدِّ لِ ذَ (

مغري وال مبدل هو الدين القـيـم،يعنـي الـمستقـيـم الذي ال عوج فـيه عن االستقامة 
من الـحنـيفـية إلــى الــيهودية والنصرانــية، وغـري ذلـك مـن الضـالالت والبـدع         

  ...الـمـحدثة
أَقِم فَ (ك يا مـحمد به بقولـي ولكن أكثر الناس ال يعلـمون أن الدين الذي أمرت

  !هو الدين الـحق دون سائر األديان غريه ،)َوْجَهَك للّديِن َحِنـيفـاً 
ْسَتِقيمٍ  ِرصَاٍط  إِىلٰ ُقْل إِنَِّني َهَداِ� َرiِّ  (اآلية الثالثة : ةَ  ِقَيFً  ِديناً  مُّ لـَّ  َوَمـا َحِنيفـاً  إِبْـرَاِهيمَ  مِّ

   ٢.)ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  كَانَ 
 :)ُقْل (وقد تصدرت هذا اآلية املباركة ثالث آيات؛ كلّ آية منها تبدأ بفعل األمر

) ِّiْســَتِقيم ِرصَاٍط  إِىلَ ُقــْل إِنَِّنــي َهــَداِ� َر لَّــةَ  ِقــَيFً  ِدينــاً   ٍمُّ  ِمــنَ  كَــانَ  َوَمــا َحِنيفــاً  إِبْــرَاِهيمَ  مِّ
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يَك لَهُ  * ٱلَْعالَِم;َ ُقْل إِنَّ َصالَِ» َونُُسِ± َوَمْحَياَي َوَمFَِ» لِلِه َربِّ  * ٱلُْمْشـرِِك;َ   لِكَ َوِبـذٰ  الَ َرشِ
ُل  َوأَنَاْ  أُِمرُْت    ١.)ءٍ َيشْ  كُلِّ  َربُّ  َوُهوَ  َربّاً  أَبِْغي ٱللهِ أََغْ�َ  ُقْل   *;َ ٱلُْمْسلِمِ  أَوَّ

جـاء هـذا املقطـع    اً، الكفار تفرقوا فرقاً، وحتزبوا أحزاب بين سبحانه أنَّفبعد أن 
وإرشـاده لـه، فيعلنـها     القرآين املبارك؛ لتتجلّى فيه هداية اهللا تعاىل حلبيبـه املصـطفى،  

ٍ بالشـكر العظـيم،    بلسانه الشريف؛ بعد أن أمرته السماء، يف مشهد مفعم 9اهللا رسول
لربها، ذائبة ٍ بربه، ونفس أمينة مطمئنة  والطمأنينة الكاملة النابعة من قلب صادق متعلق

ةَ ( يف حبها ووالئهـا لـه، مسـرورةً بـذلك؛ وهـي تستحضـر       لـَّ  ،)َحِنيفـاً .. إِبْـرَاِهيمَ  .. مِّ
 ٢.)إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى  *َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوى( 9فينطق

أَنـَداداً يُِحبُّـونَُهْم كَُحـبِّ (خماطباً أولئك املعرضني عن اهللا تعاىل، املتخذين دونـه  
، الذي أنعم اهللا 7صورةً رائعة لعالقته مبشروع جده إبراهيم اخلليل 9فريسم ٣.)ٱللهِ 

 9... كما أنَّ يف وقفته هذه إقـراراً منـه  ال اعوجاج فيه وال احنراف عزوجلَّ به عليه،
أعلـن   9وتوكيداً هلداية اهللا تعاىل له للمشروع اإلبراهيمي املبارك، ولنعمه عليه؛ وأنه

ذلك إمياناً وعبادةً، حياةً ومماتاً؛ فهو هللا وحده؛ ليحسم به جـدالً، صـار طـويالً وشـاقا     
وعقيماً بينه وبني مشركي مكّة عبدة األوثان.. فتجلّى توحيده هللا وعبوديته اخلالصة لـه  

بقوله هذا راح يذكّرهم بأنَّ الدين الذي هو عليه ليس  9قوالً وعمالً.. كما أنه سبحانه
مائالً عن مجيع ما سواه من الشرك والباطل والعـوج   ،)لََّة إِبْرَاِهيَم َحِنيفاً مِ (هوبدعاً، بل 
، ويزعم مشركو قـريش  الشرائع والديانات مه أهلُعظّالذي يومستقيماً عليه، ؛ والضالل
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 َوَمـا(ال فقط االنتساب إليه، بل أنهم على حنيفيته! وإذا بالرد يـأتيهم أيضـاً    وكفّارها،
من الشـرك والضـالل، حامسـاً ملـزاعمهم،     عليه هم ا عمترتيهاً له  ،)ِكـ;َ  ٱلُْمْرشِ  ِمنَ  كَانَ 

ولـذلك  ، الذي هم عليه؛ احلنيفية تنايف الشرك فإنَّ تكذيباً لدعواهم من أنهم على ملّته؛
  !وصفه باحلنيف بنفي الشرك عنهوصل 

هم يا حممد هلؤالء العادلني بـرب  )ُقـْل (: 9يقول تعاىل ذكره لنبيه حممدالطربي: 
  .)ِرصَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  إنَِّني َهَداِ� َرiّ إىلَ ( :األوثان واألصنام

ي إىل الطريق القومي، هو دين اهللا الذي ابتعثه به، وذلك احلنيفيـة  إنين أرشدين رب
: )َحِنيفـاً (ديـن إبـراهيم.    : )لََّة إبْـرَاِهيمَ مِ (مستقيماً. : )ِديناً ِقَيFً (قين له. لمة، فوفّاملس

: وما كان من املشركني باهللا، يعين: إبـراهيم صـلوات   )رِِك;َ ـَوما كاَن ِمَن املُشْ (مستقيماً. 
  ...ألنه مل يكن ممن يعبد األصنام ؛اهللا عليه

يا حممد هلؤالء الكفار وللخلق مجيعـاً   )ْل قُ ( :فقال 9مث أمر اهللا نبيهالطربسي: 
ي يف . وقيل: أراد لطف يل رب)َرiّ إىل ِرصَاٍط ُمْسَتِقيمٍ (أي دلَّين وأرشدين  )إنَِّني َهَداِ� (

أي مستقيماً على اية االستقامة. وقيل: دائماً ال  ،)ِقـَيFً  ِديناً ( ..االهتداء ووفَّقين لذلك
  ..ينسخ

بأنه ملة إبراهيم ترغيباً فيه للعرب جلاللة  وإمنا وصف دين النيب، )رَاِهيمَ إِبْ  ِملَّةَ (
واتفاقهم على أنـه  ، والنتساب العرب إليه ،أهل اَألديان إبراهيم يف نفوسها ونفوس كلّ

وقيل: مائالً إىل اِإلسالم ميالً الزماً ال  ..أي خملصاً يف العبادة هللا )َحِنيفاً ( كان على حق
يعين إبـراهيم كـان يـدعو إىل     :)رِِك;َ ـَوما كاَن ِمَن املُْشـ( ..وقيل: مستقيماً ..رجوع معه

  ١...عبادة اهللا وينهى عن عبادة اَألصنام
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 9مرتني، ينتهي خبطاب لرسـول اهللا  )َحِنيفاً (وردت فيه  مقطع قرآينواآلية الرابعة : 
ةَ (أن يتبع  بعـد أن بـين املقطـع مـا يتصـف بـه        )َحِنيفـاً (حالـة كونـه    ،)إِبْـرَاِهيمَ  ِملـَّ
7إبراهيم.  
ًة َقانِتاً لِلـِه َحِنيفـاً َولَـْم يَـُك ِمـَن ( َشـاِكراً ألَنُْعِمـِه  * ٱلُْمْشــرِِك;َ إِنَّ إِبْرَاِهيَم كَاَن أُمَّ

ْسَتِقيمٍ  ِرصَاٍط  ىلٰ إِ  َوَهَداهُ  ٱْجَتَباهُ  نَْياَوآتَْيَناُه ِيف  * مُّ ـالِِح;َ  لَِمنَ  ٱآلِخرَةِ  ِيف  َوإِنَّهُ  َحَسَنةً  ٱلْدُّ  ٱلصَّ

  ١.)ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  كَانَ  َوَما َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك أَِن  *
أقوال هلم كثرية يف ذلك، نكتفي مبلخص ما ذكـروه، وبالـذات مـا عـن الشـيخ      

ةً  إِنَّ إِبْرَاِهيمَ ( الطربسي يف تفسريه: ؛ ةًمساه أم.. ىإمام هد. قدوة ومعلماً للخري: )كَاَن أُمَّ
فكـان مؤمنـاً   ، انفرد يف دهره بالتوحيدألنه ته, ألنه بعمل أم ، أوة كان بهقوام األم ألنَّ

  .ةوقال ابن عباس: كان عنده من اخلري ما كان عنده أم.. وحده والناس كفاراً
قال ابن األعرايب يقال للرجل العامل أمة، واألمـة الرجـل اجلـامع للخـري. قـال      

  ..أي معلماً للخري: قال أكثر أهل التفسري: الواحدي
   أن يجمع العا¡ يف واحد                           وليس عىل الله �ستنكر    
  .مصلياً أومطيعاً له دائماً على عبادته : )َقانِتاً لِلهِ (
  .وهو اِإلسالم مستقيماً على الطاعة وطريق احلق: )َحِنيفاً (
  .موحداًبل كان : )ٱلُْمْرشِِك;َ َولَْم يَُك ِمَن (
  .أي ألنعم اهللا معترفاً ا: )َشاِكراً ألَنُْعِمهِ (
  .اختاره اهللا واصطفاه: )ٱْجَتَباهُ (

ْسـَتِقيمٍ  ِرصَاٍط  إِىلٰ  َوَهـَداهُ (.دلَّه إىل الدين املستقيم وهـو اِإلسـالم والتوحيـد    . )مُّ
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نَْياَوآتَْيَناُه ِيف ( وهـو قـول هـذه    ، أعطيناه نعمة سابغة يف نفسـه ويف أوالده : )َحَسـَنةً  ٱلْدُّ
أنه ليس من أهل . أو النبوة والرسالة أو .>كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم<: ةاألم

ـ      . أووهو يرضاه ويتواله دين إالّ ه ومسـارعته إىل  هـي تنويـه اهللا بـذكره بطاعتـه لرب
هي إجابة اهللا دعوته حـىت أكـرم    . أوتدى داهمرضاته حىت صار إماماً يقتدى به ويه

، فيخلد ذكـره  يذكرونه وتذكره األمم التابعة هلمل راحوا أنبياء ورس، ففيها بالنبوة ذريته
اليهود والنصـارى  ؛ أهل األديان يتولونه اخللق، فكلّ به اهللا تعاىل إىل كلّحبالشريف؛ و

 ٱْجَعـلوَ ( :به، وذلك بإجابة دعوته كفار قريش، فإنّ فخرهم إمنا هو حىت واملسلمون، و
  ١.)ينَ ٱآلِخرِ  ِيف  ِصْدقٍ  لَِسانَ  يلِّ 

أي ثناء حسناً يف آخر األمم وذكراً مجيالً وقبوالً عاماً يف الذين يأتون الطربسي: 
أهـل األديـان يثنـون عليـه      فكـلّ ، هءفأجاب اهللا سبحانه دعـا ، بعدي إىل يوم القيامة

، القول يكون ا ألنَّ؛ والعرب تضع اللسان موضع القول على االستعارة، ويقرون بنبوته
  :قال األعشى، وكذلك يسمون اللغة لساناً

ـي أتَْتِنـي لِساٌن ال أُســرُّ ِبها  ِمْن َعلَْو ال َعَجٌب منها وال سخرُ                          إنـِّ

 معناه واجعل يل ولد صدق يف آخر األمم يدعو إىل اهللا ويقوم بـاحلق  إنَّ: وقيل
  .9وهو حممد
ـالِِح;َ  لَِمنَ  ٱآلِخرَةِ  ِيف  َوإِنَّهُ ( لفي أعلى منازل الصاحلني مع اقتضـاء  : ومل يقل )ٱلصَّ

من مجلـة الصـاحلني مـع علـو      7أنهفإنه عز امسه بين ، حاله ذلك ترغيباً يف الصالح
وناهيك ذا الترغيـب يف  ، وتنويهاً بذكر من هو منهم، رتبته وشرف مرتلته تشريفاً هلم

أن يشرف مجلة هو منها حىت يصري االستدعاء إليهـا   7الصالح وذا املدح ِإلبراهيم
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  !بأنه فيها
يلة، خاطب وبعد ذكر ما اتصف به إبراهيم من صفات عظيمة، وحتلّيه مبناقب جل

 َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك أَِن ( اهللا تعاىل رسوله احلبيب حممداً اخلامت بقوله:
، وسالمة مشـروعه  7فإنَّ خري دليل على صحة ج إبراهيم .)ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  كَانَ  َوَما

التوحيدي وشريعته، اليت ال مييل عنها أبداً؛ أنَّ دينه مل يكن خمتصاً بزمانـه، بـل جعلتـه    
السماء عاماً وشامالً ملن سيأيت بعده، فأوحى اهللا تعـاىل لنبيـه وخـامت رسـله وأنبيائـه      

يف ذلك ويقتدي به، وهذا يعد مـن أعظـم    بعد قرون طويلة أن يتبعه 9وحبيبه حممد
 7تع ا خليلُ الرمحن، وقمة مناقبه وحسناته؛ فكلّنا يعرف أنَّ إبراهيمالفضائل اليت مت

منحته السماء نعماً وفضائل كثرية، ولكنها ختمت بأعظم نعمة وأزكـى فضـيلة وأكمـل    
له عليه السالم، فما أكمـل تلـك احلنيفيـة، ومـا      9منقبة؛ أال وهي اتباع سيد اخللق

  ! أعظمها، وما أحسنها وأصدقها
 وهي فعـل وفاعـل و   )أَْوَحْيَنآ(كالم؛ كوا حرف عطف، وعطف  )ثُمَّ (يفوهلم 

بثم، اليت تدلُّ على التراخي والتباعد إشعار باملكانة السميا  )أَْوَحْيَنآ(ـ متعلقان ب )إِلَْيكَ (
  اتباع حممد لشريعته.. ويت إبراهيم من النعمةاُ، وأنّ أجلّ ما 9واملرتلة العليا حملمد
 مرتلـة  تعظـيم  مـن  فيهـا  مـا  هـذه  )ثُـمَّ ( يف: ).ثُمَّ أَْوَحْيَنـآ إِلَْيـَك.( :الزخمشري

 مـن  إبـراهيم  اهللا خليـل  أوتـى  مـا  أشرف بأنَّ واِإليذان حملّه، وإجالل ،9اهللا رسول
ت علـى  ته، من جهة أا دلّمللّ 9هللا رسول اتباع النعمة، من أوتى ما وأجلَّ الكرامة،

  بني سائر النعوت الىت أثىن اهللا عليه ا. تباعد هذا النعت ىف املرتبة، من
مضمون اجلملة املعطوفة متباعد  للترتيب الرتيب املشري إىل أنَّ )ثُمَّ (ابن عاشور: 

وبشـريعة اإلسـالم،    9يف رتبة الرفعة على مضمون ما قبلها تنويهاً جليالً بشأن النيب
، أي جعلناك متبعاً ملّة إبراهيم، وذلك أجلّ ما أوليناكما 9وزيادة يف التنويه بإبراهيم
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  ..من الكرامة.
إما من قبل فريق  مثَّ يقول مشرياً إىل مزاعم باعتقاد احلنيفية قبل البعثة النبوية؛

للتنبيه علـى أن اتبـاع حممـد     ).أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك.(يأيت الكالم عنهم، وإما من قبل غريهم: 
ن بوحي من اهللا وإرشاد صادق، تعريضاً بأن الذين زعموا اتبـاعهم ملّـة   ملّة إبراهيم كا

إبراهيم من العرب من قبلُ قد أخطأوها بشبهة مثل أميةَ بـن أيب الصـلت، وزيـد بـن     
  ...عمرو بن نفيل، أو بغري شبهة مثل مزاعم قريش يف دينهم

: احملكـي بقولـه   9إىل حممدهو مما أوحاه اهللا  )لُْمْشـرِِك;َ ا ِمنَ  كَانَ  َوَما(وحول 
يف صـاحب ذلـك    علـى كـال الـوجهني    )َحِنيفاً (، وهو عطف على ).ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك.(

أو  ،فيكون زيادة تأكيد ملماثله قبله )يمراهِ إبْ (على احلال من  )َحِنيفاً ( وانتصب؛ احلال
كمـا كـان    )َحِنيفـاً ( ، أي كـن يـا حممـد   )تَِّبعْ ا(أو من ضمري  )إِلَْيكَ ( حاالً من ضمري

  .)َحِنيفاً (إبراهيم 
ولَـم يـك م�ـن    ( فعلى الوجـه األول يكـون احلـال زيـادة تأكيـد لقولـه قبلـه       

وعلى الوجه الثاين يكون ترتيهاً لشريعة اإلسالم املتبعة مللّة إبراهيم مـن   ١.)ِك�ني لْمشرٱ
  لشرك.أن خيالطها شيء من ا

ـ <إذا نفت فعل > ام< ألنَّ ؛النافية >ام<ونفي كونه من املشركني هنا حبرف   >انَكَ
أفادت قوة النفي ومباعدة املنفي. وحسبك أا يبىن عليها اجلحود يف حنو ما كان ليفعل 

 ِمـنَ  كَـانَ  َوَمـا( :ومن قوله هنـا ، )رِِك;َ ـلُْمشْ اَولَْم يَُك ِمَن ( فحصل من قوله السابق كذا.
نفي اإلشراك عن إبراهيم يف مجيع أزمنة املاضي، وجتـدد نفـي    :ثالث فوائد ،)لُْمْرشِِك;َ ا

  اإلشراك جتدداً مستمراً، وبراءته من اإلشراك براءة تامة.

                                            
 . ١٢٠سورة النحل :  .١
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 ألنـه ؛ وقد علم من هذا أن دين اإلسالم مرته عن أن تتعلّق به شوائب اإلشراك
  ...جاء كما جاء إبراهيم معلناً توحيداً هللا باإلهلية وجمتثّاً لوشيج الشرك

وأما أمره تعـاىل خلـامت رسـله     وعن احلكمة يف االتباع، يقول حممد رشيد رضا:
فهو مبعىن أمره باتبـاع  ، باإلخبار بأن ما هداه تعاىل إليه من الدين القيم هو ملة إبراهيم

مث أهـل الكتـاب إىل   ، خبار واألمـر إسـتمالة العـرب   من اإل فحكمة كلّ.. ملة إبراهيم
أساسه وقواعد عقائده ودعائم فضائله هي ما كان عليه إبراهيم املتفق  اإلسالم ببيان أنَّ

  ١!على هداه وجاللته

  االتباع : 

أيف العقائد  9وقد وقع كالم بينهم يف أي شيٍء وقع أو يتحقق االتباع من قبله
يف مستقيم الطريقة..  )َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ أَِن ( أم يف الشرائع أو يف وسائل الدعوة..؟

يف .ته إال ما أمر بتركه.مجيع ملّيف  ..يف اإلسالم... تهالعمل بسن يف التربي مناسك احلج ..
  .7إحياء شرع ابراهيميف  ، هيف الدعاء إىل توحيد اهللا وخلع األنداد ل من األوثان.

ةَ  ٱتَِّبعْ (: يا حممد، وقلنا لك )ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيكَ ( ..الطربي: احلنيفيـة   )إِبْـرَاِهيمَ  ِملـَّ
مسلماً على الدين الذي كان عليه إبراهيم، بريئاً من األوثان واألنداد  )َحِنيفاً (املسلمة، 

  !اليت يعبدها قومك، كما كان إبراهيم تربأ منها
 َوَمـا(يف هذه اآلية بأنـه   7وصف إبراهيمفاهللا سبحانه  وملخص قول الرازي:

                                            
. انظر جممع البيان، للشيخ الطربسي ؛ وتفسري الطـربي ؛ وإعـراب القـرآن الكـرمي، آل درويـش ؛      ١

والتنوير، والكشاف، للزخمشري ؛ والبحر احمليط، أبوحيان ؛ واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب ؛ التحرير 
 البن عاشور ؛ تفسري املنار : اآلية .
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متابعتـه يف كيفيـة   أو  ذلك، املراد كان )إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ (فلما قال:  )ٱلُْمْرشِِك;َ  ِمنَ  كَانَ 
الدعوة إىل التوحيد، وهي أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة، وإيراد الدالئل مرة بعد 

  .الطريقة املألوفة يف القرآن هيأخرى بأنواع كثرية على ما 
 علـى  لعبـاده  اهللا شرعه ملا اسم امللة وأصل، )إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  أَِن ٱتَِّبعْ ( ..الشوكاين:

مللة إبراهيم يف التوحيد والدعوة  9واملراد هنا اتباع النيب: أنبيائه. وقيل نم نيب لسان
يف مناسـك   :يف التربي من األوثان، والتدين بدين اإلسالم. وقيل: إليه. وقال ابن جرير

يف مجيع شريعته، إالّ ما نسخ منـها، وهـذا   : يف األصول دون الفروع. وقيل: احلج. وقيل
ومعىن اتباع حممد ملّة إبراهيم وأما ابن عاشور فله كالم مفصل حيث يقول:  هو الظاهر،

دين اإلسالم بين على أصـول ملّـة إبـراهيم، وهـي      الواقع يف كثري من آيات القرآن أنَّ
ينِ َل َعلَـْيكُْم ِيف َوَما َجَعـ( :أصول الفطرة، والتوسط بني الشدة واللّني، كما قال تعاىل  ٱلـدِّ

لَّةَ  َحَرجٍ  ِمنْ  فالشريعة اليت تبىن تفاصيلها وتفاريعهـا علـى أصـول    ... ،)إِبْرَاِهيمَ  أَِبيكُمْ  مِّ
  ..شريعة تعترب كأا تلك الشريعة.

إذ ال خيطر ذلك  7مجيع ما جاء به اإلسالم قد جاء به إبراهيم وليس املراد أنَّ
عة قانونية سلطانية، وشرع إبراهيم شريعة قبائلية خاصة بقوم، اإلسالم شري نَّبالبال، فإ

حممداً باتباع ملّة إبراهيم ابتداًء قبل أن يوحي إليه بشرائع  اهللا أمر النيب املراد أنَّ وال أنَّ
لكنـه ال  ، ذلك وإن كان صحيحاً من جهة املعىن وحتتمله ألفاظ اآلية ألنَّ؛ دين اإلسالم

شيء من التشريع اإلسالمي ما يشري إىل أنه نسخ ملـا كـان عليـه     يستقيم إذ مل يرد يف
النيب باع النيبملّة إبراهيم كان بالقول والعمل يف أصول الشريعة من إثبات  من قبلُ. فات

واتباع ما تقتضيه الفطرة. ويف فروعهـا ممـا أوحـى اهللا إليـه مـن      ، التوحيد واحملاجة له
  .فطرة واإلحساناحلنيفية مثل اخلتان وخصال ال
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الصحيح االتباع يف عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله فيما يذهب القرطيب إىل أنَّ 
  ١.)لِكُلٍّ َجَعلَْنا ِمنكُْم ِرشَْعًة َوِمْنَهاجاً (: تعاىل

وتأمره باتبـاع ملّـة    9وقد جاءت هذه اآليات ختاطب رسول اهللا وقفة نافعة:
ويف أخــرى تــأمره  ،)َحِنيفــاً... إِبْــرَاِهيمَ  ِملَّــةَ  ٱتَِّبــعْ ِن ثُــمَّ أَْوَحْيَنــآ إِلَْيــَك أَ ( 7إبــراهيم
يِن َحِنيفاً  وَ (: باحلنيفية يِن َحِنيفـاً فَ ( أو ،)...أَْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ إضـافةً   ،)..أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

ُقْل إِنَِّنـي َهـَداِ� ( علناً، كما ذُكر أعاله، حني أمره اهللا تعاىل: 9إىل ما قرره رسول اهللا
 ِّiْسَتِقيمٍ  ِرصَاٍط  إِىلٰ َر لَّةَ  ِقَيFً  ِديناً  مُّ ُقْل إِنَّ َصالَِ»  * َٱلُْمْرشِِك; ِمنَ  كَانَ  َوَما َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  مِّ

ــِه َربِّ  ــFَِ» لِل ــاَي َوَم ــِ± َوَمْحَي ــالَِم;َ َونُُس ــذٰ  * ٱلَْع ــُه َوِب ــَك لَ ي ــرُْت  لِكَ الَ َرشِ ــاْ  أُِم ُل  َوأَنَ  أَوَّ
٢.)ٱلُْمْسلِِم;َ 

  

وإقامتـه   اهللا علـى يديـه،   شـرعه  ملا ،7إبراهيم مللّة 9وبالتايل فهي متابعته
لنهجه املتمثل باحلنيفية. ولعـلَّ هـذا يعـد مـن مجلـة احلسـنة، الـيت آتاهـا اهللا تعـاىل          

  أن يؤمر سيد اخللق باتباعه شريعةً واعتقاداً ومنهجاً.. 7إبراهيم
 َهَدى الَِّذينَ  ِئكَ أُولَ ... ( هذا إضافةً إىل آية االقتداء مبا سبقه من األنبياء والرسل:

  ٣.)اْقَتِدهْ  َفِبُهَداُهمُ  اللهُ 
 بـذلك، ال  9أو أنَّ أمر رسـول اهللا أفال يعين هذا أنَّ املتبوع أفضل من التابع؟! 

يضعنا أمام هكذا سؤال كبري، فقد يؤمر الفاضل بالعمل بالصواب واحلق الذي سبقه إليه 

                                            
انظر جممع البيان، للطربسي ؛ وتفسري الطربي ؛ ومفاتيح الغيب، للرازي ؛ فتح القـدير، للشـوكاين ؛    .١

 النحل . ١٢٣والتحرير والتنوير، البن عاشور ؛ واجلامع ألحكام، القرآن للقرطيب: اآلية 
 . ١٦٣ـ  ١٦١سورة األنعام :  .٢
 . ٩٠األنعام :  ورةس .٣
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  املفضول، وهو ال يقدح بأفضليته!
من سورة النحـل، وجوابـه    ١٢٣الشيخ الطربسي يف تفسريه لآلية سؤال يذكره 

 فجوابه أنَّ ؟فكيف أمر الفاضل باتباع املفضول، نا كان أفضل منهنبي إنَّ :ومىت قيل، عنه
زرايـة   وال يكون يف سبق املفضول إىل متابعة احلـق  ،سبق إىل اتباع احلق 7إبراهيم

القرطيب، حيث قال:  أجوبةً لبعض املفسرين منهم: كما أنَّ هناك !على الفاضل يف اتباعه
مسألة: يف هذه اآلية دليل على جواز اتباع األفضل للمفضول والعمل به، وال درك على 

فقـال:  ، ، وقـد أمـر باالقتـداء ـم    :أفضل األنبيـاء  9النيب الفاضل يف ذلك; ألنَّ
  .)َحِنيفاً... إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ ثُمَّ أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك أَِن (وقال هنا:  ،)َفِبُهَداُهُم اْقَتِدهِ (

ة إبراهيم احلنيفيـة، أن يكـون   أمر باتباع ملّ 9وليس يلزم من كونهابن كثري: 
مل يسـبقه  ؛ قام ا قياماً عظيماً، وأكملت له إكماالً تاماً 7ألنه؛ إبراهيم أكمل منه فيها

ذا كان خامت األنبياء وسيد ولد آدم على اإلطالق، وصـاحب  أحد إىل هذا الكمال، وهل
  .7الذي يرغب إليه اخللق، حىت اخلليل ،املقام احملمود

 فال جمال بعد، ة إبراهيموإذ علمنا حكمة األخبار واألمر باتباع ملّحممد رشيد... 
آيـة   لنصته أكمل، إذ ليس هذا مبناف وال مبعارض ملّ إبراهيم أفضل، وال أنَّ لتوهم أنَّ

إكمال الدين، وإمتام النعمة على العاملني، على لسان خامت النبيني، املبعوث رمحة للخلق 
  .أمجعني

يا حممد مع علو درجتك ومسو مرتلتـك،   )ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيكَ ( أما الشوكاين فيقول:
 9وقـد أمـر الـنيب   ) ٱْقَتـِدهْ َفِبُهـَداُهُم  (،)إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  ٱتَِّبعْ أَِن ( وكونك سيد ولد آدم

  :باالقتداء باألنبياء مع كونه سيدهم، فقال تعاىل
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 َوَقـالُواْ كُونُـواْ ُهـوداً أَْو نََصـاَرىٰ  ( ١.)اْقَتـِدهْ  َفِبُهـَداُهمُ  اللهُ  َهَدى الَِّذينَ  ِئكَ أُولَ ... (
  ٢.)ٱلُْمْرشِِك;َ َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمَن  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  بَْل  ُقْل  تَْهَتُدواْ 

   : اإلعراب

رؤيـة   نَّأل؛ كما ىف رأيت وجه هند قائمة، حال من املضاف اليه وهو ابراهيم: )فـاً َحِني(
ـ    ، أفاحلال هنا تبني هيئة املفعول، وجه هند يستلزم رؤيتها . ةو مـن املضـاف وهـو امللّ

ومل ، والتغاير باالعتبـار  ما متحدان ذاتاًأل؛ بتأويل امللة بالدينحينئذ  )فاً َحِني(وتذكري 
فقـد نصـبت    .ليـه إو لكسبه التذكري من املضاف أ، لكون امللّة مبعىن الدين؛ حنيفة :يقل

 ..يف هذه اآلية على احلال، واملعىن بل نتبع ملّة إبراهيم يف حال حنيفيته، )َحِنيفاً (مفردة 
  قولني يف النصب:فيما الرازي يذكر 

أحدمها: قول الزجاج أنه نصب على احلال من إبراهيم كقولك: رأيت وجه هند 
  قائمة.

فلمـا سـقطت األلـف    ، الثاين: أنه نصب على القطع أراد بل ملة إبراهيم احلنيف
٣.فانقطع منه فانتصب، قاله حناة الكوفة، والالم مل تتبع النكرة املعرفة

 

اإلنسان فرداً كان أو مجعاً أنه ميلك احلقيقة كلها، أو  إنَّ اخلطر يف الناس أن يرى
اهلداية بيده، واخلري مقصـور   أنَّأن يرى أنه على احلق ومن حوله كلهم على الباطل، و

رى أنه على احلق بينما هو على الباطل، حيسب أنـه املهتـدي   يأن  واخلطر األكرب، عليه
                                            

جممع البيان، للطربسي ؛ واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب : اآلية؛ وانظر تفسري القرآن العظيم، البن  .١
 األنعام . ١٦١النحل ، واآلية  ١٢٣كثري ؛ تفسري املنار ؛ فتح القدير: اآلية 

 . ١٣٥سورة البقرة :  .٢
 الغيب، الرازي : اآلية .. تفسري البحر احمليط، أبوحيان ؛ مفاتيح ٣
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منحرفاً وحيسب أنـه مسـتقيم، مسـيئاً    وهو ضالٌ، أنه املصلح وهو مفسد، وهكذا جنده 
وحيسب أنه حمسن... وهذا داٌء ابتلي به أتباع األديان السماوية ومذاهبـها؛ فضـالً عـن    

  املذاهب األرضية ..
وعن هذا الداء، وبعد أن يذكر أنَّ اليهود قالت: إنَّ دينهم على احلق، وأنَّ اهلداية 

  .حمصورة يف اليهودية ، وكذلك ادعت النصارى
يقول السيد السبزواري: إنَّ ذلك معتقد كلّ ذي دين أنَّ دينهم خري األديان، وأنَّ 
كتام أبدي اليقبل التغيري والتبديل ، وطرق اهلداية منحصرة يف دينه، ومقتضى ذلك أن 

  يدعو كلُّ واحد من الفريقني الناس إىل دينه.
مـن يعتقـد بشـيء ويـرى     مثَّ يقول: وهذا النوع من املنهج فن الفطريات لكـلّ  

صحته، وهو من اجلهل املركب، وداء ابتلي به مجيع األمم حىت بعـض فـرق املسـلمني،    
فهنا قوالن كلّ منهما ميثـل موقفـاً    ١الذي يعتقد صحة مذهبه أو عقيدته وبطالن غريها.

كُونـواْ   ودعوةً مما ذكرنا؛ راحا يتنافسان فيما بينهما، ويضغطان على السـاحة املسـلمة:  
واْوداًهدتهواْ             ، تى كُونارصواْندتهت ،.  

 تِلْـكَ  نََصـاَرى أَوْ  ُهـوداً  كَـانَ  َمـن إِالَّ ٱلَْجنَّـةَ َقـالُواْ لَـن يَـْدُخَل وَ ( :نظري قوهلموهذا 
وال خيلو كلُّ منهما من تفاخر ومـزاعم يف  . )َهاتُواْ بُرَْهانَكُْم إِن كُْنُتْم َصاِدِق;َ  ُقْل  أََمانِيُُّهمْ 

كوا هي األحق من غريها، يتضح هذا إذا ما عدنا إىل سبب الـرتول؛ فقـد نزلـت يف    
عبد اهللا بن صوريا وكعب بن زعماء يهود املدينة ويف نصارى جنران، فعن ابن عباس أنَّ 

السـيد والعاقـب   ؛ ونصارى أهل جنـران ، ك بن الصيف ومجاعة من اليهوداألشرف ومال
بـدين اهللا مـن غريهـا,     فرقة تزعم أا أحـق  كلّ، خاصموا أهل اإلسالم ،وأصحاما

                                            
 تفسري مواهب الرمحن : اآلية . .١
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فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل األنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب, وقالت النصارى: 
فريـق منـهما قـالوا     جنيل أفضـل الكتـب. وكـلّ   نبينا عيسى أفضل األنبياء وكتابنا اإل

ما  ما اهلدى إالّ: 9ابن صوريا قال لرسول اهللا إنَّ: وقيل... كونوا على ديننا: للمؤمنني
لتشكل  فأنزل اهللا هذه اآلية ،وقالت النصارى مثل ذلك، تد، فاتبعنا يا حممد، حنن عليه

ضمن مقطع قرآين  ،)ٱلُْمْشــرِِك;َ َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمَن  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  بَْل  ... ُقْل ( :القول الثالث
  .البقرة ١٤٠إىل اآلية  ١٢٩لعلّه يبدأ باآلية 

 لقوهلم، ومل يأت أيضـاً إالّ  (بل) إبطاالًـ: إضراباً ب ومل يأت القول الثالث هذا؛ إالّ
ال بغـريه ومبلّتـه ال   ، وأنَّ اهلداية تتحقّق به 7بدعوم إىل العودة إىل نيب اهللا إبراهيم

بغريها، وبالتايل فهو يشكّل الرد الواضح املؤكّد أنَّ اهلداية ليست مبـزاعمكم، بـل هـي    
  .، الذي مل يكن من املشركني7حبنيفية إبراهيم

يـأيت إىل قولـه تعـاىل:     بعد أن يذكر اختالفام وانشقاقام،السيد الطباطبائي 
كونـوا  : وقالت اليهـود  معناه، إمجال تفصيلفيقول عنه:  .)ىارَ َص نَ  وداً أوْ وا هُ ونُ وا كُالُ قَ وَ (

  ذلك لتشعبهم وشقاقهم. كونوا نصارى تدوا، كلّ: هوداً تدوا، وقالت النصارى
 )ٱلُْمْشــرِِك;َ َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمَن  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  بَْل  ... ُقْل (: مثّ يقول عن قوله تعاىل 

فإا امللة الواحدة اليت كان عليها  ،نتبع ملة إبراهيم حنيفاً جواب عن قوهلم أي قل، بل
مجيع أنبيائكم، إبراهيم، فمن دونه، وما كان صاحب هذه امللة وهو إبراهيم من املشركني 
ولو كان يف ملته هذه االنشعابات، وهي الضـمائم الـيت ضـمها إليهـا املبتـدعون، مـن       

من دين اهللا ال يدعو إىل اهللا سبحانه، بـل  االختالفات لكان مشركاً بذلك، فإن ما ليس 
إىل غريه وهو الشرك، فهذا دين التوحيد الذي اليشتمل على مـا لـيس مـن عنـد اهللا     

  .تعاىل
السيد السبزواري: وقد أبطل سبحانه مدعاهم بدليل إلزامي هلم، فقـال خماطبـاً   
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ته ونبوتـه، بـل إظهـاراً    إمتاماً للحجة والبيان، وتلقيناً للربهان، وتثبيتاً لشريع 9لنبيه
للوحدة بني أصل الوحي وقول املوحى إليه يف احلجية، وتوطئة ألمـر املسـلمني ـذا    

  .)َحِنيفاً  إِبْرَاِهيمَ  ِملَّةَ  بَْل  ... ُقْل (املقال: 
إِْن َفـ( وقد جاءت هذه اآلية لتبين املوقف النهائي هلؤالء ولغريهم من املشركني:

إِن ٱْهَتَدواْ آَمُنواْ ِ�ِْثِل َمآ آَمْنُتْم ِبِه َفَقِد  َا تََولَّْواْ  وَّ َّ� َوُهـوَ  ٱللـهُ  َفَسـَيكِْفيكَُهمُ  ِشـَقاقٍ  ِيف  ُهـمْ  َفإِ
ِميعُ    ١.)ٱلَْعلِيمُ  ٱلسَّ

فـإن اتـبعكم    ،)ِبٱللـهِ  آَمنَّـا اْۤ ُقولُـو( تعاىل:والفاء للتفريع على قوله ابن عاشور: 
  ٢.)كُونُواْ ُهوداً أَْو نََصاَرىٰ ( :الذين قالوا

خالفـاً لـزعمهم أـم عليـه مـن      ؛ ىوليسوا قبل ذلك على هد، فإميام اهتداء
  ٣.)تَْهَتُدوا ىارَ َص نَ  وداً أوْ وا هُ ونُ كُ(: قوهلم

  .)ًكَاَن َحِنيفا(فألنه  الرجوع إىل نيب اهللا إبراهيم عليه السالم؟أما ملاذا 
، فاعتزهلم بـاحلق  أي مائالً عن كلّ ما كان عليه أهل عصره من الشرك والضالل

تَـْدُعوَن ِمـن ُدوِن َوأَْعَتـِزلُكُْم َوَمـا ( وللحق، وانفرد حبب اهللا تعاىل، كيف ال؛ وهو القائل:
  ٤.)اً َشِقيّ  َرiِّ  ِبُدَعآءِ  أَكُونَ  أَالَّ َعَىس  َرiِّ  َوأَْدُعو ٱللهِ 

ولـيس املـراد   كمـا يف اآليـات األخـرى موضـع كالمنـا:       )ًْسـلFِمُ ( كَانَوألنه 
من الرسالة اخلامتة والشريعة  9رسول اهللا أنه كان على ما جاء به )ْسلFًِ مُ ( 7بكونه

، فقد جاءت هذه الشريعة كما معلوم وقرآـا العزيـز   7اخلامتة، وإن كانت على ملّته
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 )ًْسـلFِمُ (بكونـه  وإمنـا املـراد    من بعده، كما جاءت من بعده كلٌّ من التوراة واإلجنيل.
يَن ِعنَداللِه اْإلِْسَالمُ (انطالقاً من    ١.)إِنَّ الدِّ

أنه كان متحقّقاً مبعىن اإلسالم الذي يدلّ عليـه  فالدين واحد والشرائع متعددة، و
 ..لفظه وهو التوحيد واإلخالص هللا يف عمل اخلري

كُُم  ُهـــوَ  ِملَّـــَة أَِبـــيكُْم إِبْـــرَاِهيمَ (فاإلســـالم ـــذا املعـــىن بـــدأ منـــه  َّFَســـ
، وقـد  وجهه إىل اهللا تعاىل وحده خملصاً لـه الـدين والطاعـة   أي  ٢.)َقْبـُل  ِمن الُْمْسلِِم;َ 

أسس إبراهيم بذلك مشروعاً توحيديا فريداً ملن بعده من األنبياء والرسل والصـاحلني؛  
ق، منهجه هو التوحيد الشامل اجلامع لكلّ دين، فهو اهلدى املطلق، وهو الدين احلـ ألنَّ 

  وهواإلسالم اخلالص واملنهج األحسن:
ْن أَْسلََم َوْجَهُه لله َوُهَو ُمْحِسٌن واتََّبَع ِملََّة إِبْـَر ( وألنـه   ٣.)َحِنيفـاً  اِهيمَ َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ِممَّ
َوَمـا كَـاَن ِمـَن  ...رَانِّياً ـيَُهوِديّـاً َوالَ نَْصـَمـا كَـاَن إِبْـرَاِهيُم ( يكن على ملّة مـن الـثالث:   مل

  .)ٱلُْمْرشِِك;َ 
فأما الشرك واملشركون فقد فر منه ومنهم إىل التوحيد، واآليات القرآنية حتكـي  
لنا رحلته التأسيسية ضد الشرك ومعامله ورجاله، سواء أكان يف عصـره، أم يف العصـور   

ة، فالشرك هو اليت تلته، وسواء أكان شرك وثنية أونصرانية وأصنام، أم كان شرك يهودي
هو وإن تعددت أشكاله، وهو على الضد مـن التوحيـد، الـذي يـدعو إليـه إبـراهيم،       

  سست احلنيفية عليه.اُو

                                            
 . ١٩:  سورة آل عمران .١
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؛ ألما براهيمإاتباع  ما يدعونه منوايذان ببطالن وكما أنَّ اآلية تعريض ما؛ 
بأسبابه قوالً وعمالً واعتقـاداً، وكـان منـها قـوهلم:     دخال يف دائرة الشرك حينما الذوا 

  .)الَْمِسيُح ابُْن اللهِ ( ، )ُِعَزيٌْر ابُْن الله(
 اللـهِ َقاَل إِ�ِّ َعْبدُ ( ، وأيضاً تكذيب له:7إضافةً إىل أنه يناىف ما نطق به عيسى

  ١.)نَِبي°ا َوَجَعلَِنى ٱلِْكَتاَب  آتَاِ�َ 
فهـم وإن   فكذا شرك اجلزيرة العربية؛ قبائل قريش وغريها من عرب اجلاهلية،

ادعو أنهم على ملّة إبراهيم وأنهم حنيفيون، وكانوا يسمون أنفسهم حنفاء، لكنهم كانوا 
  كما حكى عنهم الترتيل العزيز: ،املالئكة بنات اهللاحني زعموا أنَّ  أيضاً كأولئك مشركني

ا يَْشَتُهونَ (   ٢.)َويَْجَعلُوَن لِلِه الَْبَناِت ُسْبَحانَُه َولَُهم مَّ
مل يأخـذوا مـن   ، فأساؤوا إىل توحيد اهللا تعاىل، وعبدوا األصنام؛ وكانوا وثنيني
تتمسـك يف  قليالً، حىت قيل: إنَّ العرب مل  إالّ اليت أساسها التوحيد؛احلنيفية اإلبراهيمية 

كانـت  وكانـت تـدين ـذه،    اجلاهلية بشيٍء من دين إبراهيم غري اخلتان وحج البيت، 
وجـاءت اآليـة تربئـةً    وبالتايل فهم ليسوا على ملّة إبـراهيم، الـيت يزعمـون،    تشرك، 

إلبراهيم مما أرادوا إلصاقه به، ولتنفي عنه هذه الثالثة، ولتدفع مزاعم أولئك وأوالء ممن 
  :ك وعمل به من أنهم على ملّة إبراهيم، ولتنص نصا قاطعاً على أنهاتصف بالشر

´ ًFِه موضع االتفاق،وهم ليسوا كذلك.  ™كَاَن َحِنيفاً ُمْسله عليه السالم  وألنفملَّت
ومل يكتـف بنفسـه،    .)ٱلَْعالَِم;َ إِْذ َقاَل لَُه َربُُّه أَْسلِْم َقاَل أَْسلَْمُت لِرَبِّ ( هي اإلسالم ، منذ

 ٱللـهَ إِبْـرَاِهيُم بَِنيـِه َويَْعُقـوُب يَـابَِنيَّ إِنَّ ... ( :جعلها يف ذريته حني راح يوصي ا وإمنا
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ينَ  لَكُمُ  ٱْصطََفىٰ  ُـوتُنَّ  َفـالَ ٱلدِّ ْسـلُِمونَ  َوأَنْـُتم إِالَّ َ́ ـ يَْعُقـوَب  * مُّ أَْم كُنـُتْم ُشـَهَدآَء إِْذ َحَرضَ
 إِبْــرَاِهيمَ  آبَائِــكَ  َوإِلَـــهَ  َهكَ إِْذ َقــاَل لَِبِنيــِه َمــا تَْعُبــُدوَن ِمــن بَْعــِدي َقــالُواْ نَْعُبــُد إِلَـــ ٱلَْمــْوُت 

  .)ُمْسلُِمونَ  لَهُ  َونَْحنُ  َواِحداً  إِلَهاً  َوإِْسَحاَق  َوإِْسFَِعيَل 
أمر اهللا وبعد أن حكى الترتيل العزيز الوصية املذكورة إلبراهيم ويعقوب، ذكر ما 

ـ  : بـإبراهيم فمـن دونـه   ة تعاىل رسوله واملؤمنني أن يعلنوا يف وضوح عن عقيدم احلقّ
 َويَْعُقـوَب  َوإِْسـَحاَق  َوإِْسـFَِعيَل  إِبْـرَاِهيمَ  إَِىل  أُنـِزَل  َوَمـآ إِلَْيَنـا ِزَل أُنْـ َوَمـآ ِبٱللـهِ  آَمنَّا اْ ُقولُو (

بِِّهمْ  ِمن ٱلنَِّبيُّونَ  أُوِ»َ  َوَما َوِعيَىسٰ  ُموَىسٰ  أُوِ»َ  َوَمآ َوٱألَْسَباِط  ْنُهْم َونَْحـُن  الَ رَّ نَُفرُِّق بَْ;َ أََحٍد مِّ
  ١.)لَُه ُمْسلُِمونَ 

كـان  أنَّ دعوة نيب اهللا إبراهيم، هي األصل جلميع تلك الـديانات، و فمن الثابت 
ها ورسلها وكتبها والصاحلني، فهي دعوة التوحيد اخلالص ال تثليث كما عليها مجيع أنبيائ

يقول النصارى وال تشبيه كما يقول اليهود، وملا كانت كذلك، فهي  امللّةَ الوحيدة اليت ال 
كُُم الُْمْسـلِم;َ ( األصل:زيغ فيها وال احنراف، وهي  َّFوهـي   ٢.)ِملََّة أَِبيكُْم إِبْرَاِهيَم ُهَو َس

  ..املتفق عليها واملرجع إذا ما وقع االختالف
على صحة دين إبـراهيم فاتباعـه    فاملتفق أوىل من املختلف. وقد اتفق الكلُّ... 

  .وهذا جواب إلزامي، أوىل
لنصارى أم على دين إبراهيم أزحيـت  مث ملا كان من احملتمل أن يزعم اليهود وا

لكـون النصـارى قـائلني بالتثليـث واليهـود       .)ٱلُْمْشــرِِك;َ َوَما كَاَن ِمـَن (: علتهم بقوله 
عزير ابن اهللا واملسيح ابن اهللا، فليسوا من ملة إبراهيم الـيت هـي   : بالتشبيه، وأيضاً قالوا

                                            
 . ١٣٦سورة البقرة :  .١
 . ٧٨ : احلج سورة .٢
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  ١.حمض التوحيد وخالص اإلسالم يف شيء
اليت هم عليها وحيصرون اهلداية ، اليهود يدعون إىل اليهودية نَّاملنار: إيف تفسري 

ولو صدق  ..والنصارى يدعون إىل النصرانية اليت هم عليها وحيصرون اهلداية فيها ـفيها 
واحد منهما ملّا كان إبراهيم مهتدياً؛ ألنه مل يكن يهودياً وال نصـرانياً، وكيـف وهـم     يأ

لذلك قال تعاىل ملقّناً لنبيه الربهان األقـوى   ؟! مام اهلدى واملهتدينمتفقون على كونه إ
  .)ٱلُْمْرشِِك;َ ُقْل بَْل ِملََّة إِبْرَاِهيَم َحِنيفاً َوَما كَاَن ِمَن (: يف حماجتهم
 امللّة فهي هديه، يف وال هداه يف نزاع ال إبراهيم، الذي ملّة اتبعوا أو نتبع بل أي

حنراف وال زيغ، العريقة يف التوحيـد واإلخـالص بـال    اية القائمة على اجلادة بال احلنيف
  ٢...وثنية وال شرك

، وأمرهم باتباع  ملّته؛ ألنه ال ينازع 7وإمنا ذكر سبحانه إبراهيم السبزواري:
أحد من أهل الكتاب يف أنه كان مهتدياً، بل يعترب إمام املهتدين، فإذا كان ادعـاء كـلِّ   

غري مهتد، وهم ال يقبلونه. ومن ذلك يستفاد أنَ  7منهم صحيحاً؛ لكان إبراهيم واحد
أيضاً كانـا متـبعني    8، وأنَّ موسى وعيسى7اهلداية منحصرة يف اتباع ملّة إبراهيم

مللّته؛ ألا الـدين احلنيـف القـائم علـى الصـراط املسـتقيم، واملـبين علـى التوحيـد          
 تبع!واإلخالص، ونفي الشرك، واحلقأن ي ٣أحق  

  
º   º   º  

                                            
 : اآلية . هـ) ٧٢٨القمي النيسابوري (ت ، تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان .١
 : اآلية. هـ)١٣٥٤حممد رشيد بن علي رضا (ت تفسري املنار،   .٢
 .١٣٥مواهب الرمحن يف تفسري القرآن : البقرة :  .٣
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  املــنابـع :
  بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ،

احملقق : جة األثري ، الناشر : دار الكتاب املصري   حممود شكري اآللوسي البغدادي ،
 .١٩٦ ـ١٩٤:  ٢

  جملة ميقات احلج ،
 من هذه الة .  ٤٨،  ٤٧األصنام يف العددين 

  القرآن ؛البحر احمليط يف تفسري 
: سـورة احلـج :    ٦الفكر، بريوت  : صدقي حممد مجيل، دار ، احملقق أبوحيان األندلسي

٧٨ .  
  ، للعالمة حممد حسني الطباطبائي ، امليزان يف تفسري القرآن

سـورة احلـج    ٤١٤لبنان ، اجلزء الرابع عشـر:   ـمؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت  
  . ٧٨اآلية 

  لسان العرب البن منظور ،
   بريوت: حنف... ـلناشر: دار صادر ا

ق عبد السالم حممد هارون ، الناشر: دار الفكر: احملقالبن فارس ،  ، معجم مقاييس اللغة
 .حنف

 .د : حنـف.  ٣، الناشر: دار ومكتبـة اهلـالل: اجلـزء     احملقق للفراهيدي ،كتاب العني ، 
  . مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي

حتقيق عبد احلميد هنداوي ، الناشـر: دار الكتـب    البن سيده ،، احملكم واحمليط األعظم 
   .بريوت  ـالعلمية 
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   .بريوت  ـاحملقق: حممد سيد كيالين، الناشر: دار املعرفة  للشهرستاين، امللل والنحل،
 ـين مطهر بن علي اإلريا ـحسني بن عبداهللا العمري  .احملقق: د للحمريي، ،مشس العلوم

، دمشـق  لبنـان، دارالفكـر   ـ  الناشر: دار الفكـر املعاصـربريوت  ، يوسف حممدعبداهللا .د
  : حنف .سورية

أليب البقاء احلنفي ، حتقيق عدنان درويـش ،   الكليات ؛ معجم يف املصطلحات والفروق
  : حنف  .  ٣٥٩:  ١بريوت : :  ـحممد املصري ، الناشر : مؤسسة الرسالة 

  فهاين ،صلالغريب القرآن ، 
دمشـق ،   ـاحملقق صفوان عدنان الـداودي ، الناشـر : دار القلـم ، دار الشـامية      

  :  حنف .  ٣٦٠:  ١بريوت ،كتاب احلاء : 
أميـة بـن   الناشـر : دار احلـديث ، القـاهرة .     البن قتيبة الدينوري ،الشعر والشعراء ، 

  . الصلت أىب
  وما بعدها، ٢١٩:  بريوت ،دار املشرق  لويس شيخو ،،  شعراء النصرانية قبل اإلسالم

  .  ٤٤:  ١٦ صفهاين ،لالاألغاين ، 
    .  ٥٠٠ـ ٤٧٨:  ٦دار العلم للماليني،  د. جواد علي،، ...املفصل يف تاريخ العرب

  .  ١٨دار مكتبة احلياة :  حتقيق السطلي ،ديوان أمية ، 
   للطربي .،  تفسري جامع البيان عن تأويل آي القرآن

حتقيق كلّ من عادل أمحد ، وعلي حممـد ، ومشـاركة الـدكتور     ،للزخمشري  الكشاف ،
  .فتحي عبد الرمحن

   للطربسي .جممع البيان ، 
  البن عاشور . ، التحرير والتنوير

  مواهب الرمحن يف تفسري القرآن ،
  البقرة . ١٣٥: اآلية لسيد السبزواري ا
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  البن كثري . تفسري القرآن العظيم ،
  حملمد رشيد رضا . تفسري املنار ،

  للطرباين . التفسري الكبري ،
 : اآلية .  القمي النيسابوري تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان،

وانظر يف فوائده احلـال املؤسسـة واحلـال     درويش ، آل إعراب القرآن الكرمي وبيانه ؛
  . ٤٣٠ـ ٤٢٨:  ٦املؤكدة   

 للرازي .التفسري الكبري ، 
العصر اجلاهلي ، أمحد شوقي عبد السالم املشهور بشوقي ضيف ،  ؛تاريخ األدب العريب 

  الناشر : دار املعارف .
  البن هشام .السرية النبوية ، 

  .للشيخ الصدوق  كمال الدين ومتام النعمة،
  حبار األنوار ،

  عن أيب احلسن البكري يف كتاب األنوار. ٢١: ١٦لعالّمة السي ا
، عبد الرمحن بن أيب بكـر، جـالل الـدين السـيوطي      باملـأثور، الدر املنثور يف التفسري 

  سورة العلق .  ١دار الفكر ، بريوت  :  الناشر
  سري أعالم النبالء،

احملقق: جمموعـة مـن   ، الدين أبوعبداهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز الذهيب مشس
  . الناشر: مؤسسة الرسالة األرناؤوط احملققني بإشراف الشيخ شعيب

أبو القاسم عبد الرمحن بن عبـد اهللا  ، البن هشام ،الروض األنف يف شرح السرية النبوية
  ،بن أمحد السهيل

  . ٣٧٤ـ  ٣٤٧:  ٢ دار إحياء التراث العريب، بريوت، حتقيق : عمر عبد السالم السالمي
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  . حملمد بن حبيب البغدادي املنمق يف أخبار قريش،
 ذكر من امسه عثمان الفرصد : موضع يف الشام .  ،البن عساكر تاريخ دمشق،
 صبهاين . أليب نعيم اال دالئل النبوة،

  .للزركلي  األعالم،
  .للجاحظ  والبيان والتبيني،
  . بن كثريال تفسري القرآن العظيم،ـ و البداية والنهاية

 
µ   µ   µ




