
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

سامنا    الذي  والسالم  الصالة  عليه  إبراهيم  الرمحن  خليل  مع  لنعيش  فتعالوا  احلج  أيام  يف  أننا  بام 

املسلمني ملة}املسلمني:  إبراهيم هو سامكم  اهلل  [78]احلج/{أبيكم  وأمرنا  ملته:،  أن }باتباع  إليك  أوحينا  ثم 

إبراهيم حنيفا وما كان من املرشكني   ملة  ملته ورشعه إال اجلاهلون،  [123]النحل/  {اتبع  يرغب عن  ، و ال 

جلوار اهلل لعمله بملة التوحيد ودعوته  فاهلل اصطفاه وجعل النبوة يف ذريته، وهو يف اآلخرة من الصاحلني   

ِ َوَمْن َيْرغَ }قال تعاىل: إليها،  ُه يِف اآْلِخَرِة ملَ ْنَيا َوإِنَّ ِة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْينَاُه يِف الدُّ َن ُب َعْن ِملَّ

نيَ  احِلِ  [ 130]البقرة/ {الصَّ

ه اهلل  ،فابتال  [37]النجم/  {وإبراهيم الذي وىف}ما ُأمر اخلليل بأمر من اهلل عز وجل إال وفاه فمدحه اهلل بقوله: 

َُّهنَّ }وامتحنه بكلامت   َفَأََت بَِكلاَِمٍت  ُه  َربُّ إِْبَراِهيَم  اْبَتََل  ، بأوامر ونواهي، كام هي عادة اهلل يف [ 124]البقرة/{َوإِِذ 

درجته،   ترتفع  الذي  الصادق،  من  واالمتحان  االبتالء  عند  يثبت  ال  الذي  الكاذب  ليتبني  لعباده،  ابتالئه 

ابتاله اهلل به ووىف، فشكر اهلل له ويزيد قدره، وكان من أجل   هم يف هذا املقام، اخلليل عليه السالم، فأتم ما 

فقال:   إَِماًما   }ذلك  لِلنَّاِس  َجاِعُلَك  األبدية،    {إِِّن   سعادهتم  إىل  خلفك  ويمشون  اهلدى،  يف  بك  يقتدون 

 وحيصل لك الثناء الدائم، واألجر اجلزيل، والتعظيم من كل أحد. 

فمن ذريته إسامعيل وإسحق، ومن ذرية إسامعيل نبينا صَل اهلل عليه وسلم، أما ابنه   لألنبياء،  فجعله اهلل أباً 

اثني عرش   فكانوا  إرسائيل  بنو  تفرع  ومنهم  وإخوته،  يوسف  ابنا  اثنا عرش  وله  يعقوب  ذريته  فمن  إسحق 

اه أجره يف الدنيا وإنه  ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب وآتين }سبطا، قال تعاىل:  

 [ 27]العنكبوت/{يف اآلخرة ملن الصاحلني

أمة يعني    [ 120]النحل/ {إن إبراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا ومل يك من املرشكني }كان أمة صَل اهلل عليه وسلم

و  رجل يقتدى به فهو الذي إذا قام بفعل اقتدى به خلق كثري، وقيل أمة أي رجل يزن أمة، وحق له ذلك فه

بالفعل يزن أمة عليه السالم وهذا ملا جعل اهلل سبحانه وتعاىل يف سريته من قدوة يف حوار الذين يعبدون  

 النجوم والكواكب وحوار آخر مع عبدة األصنام ، وحوار ثالث مع امللك ، وتوفيته ألوامر اهلل، وبلغ  



 

 

 

فلام بلغ معه السعي    }اء حق، قال تعاىل :  االبتالء ذروته حينام أمر بذبح ولده فلم يرتدد أبدا ألن رؤيا األنبي 

قال يا بني إِّن أرى يف املنام أِّن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدِّن إن شاء اهلل من  

 [102]الصافات/ {الصابرين  

م َتَك  أمَّ أقرئ  ُد،  حممَّ ))يا  فقاَل:  واملعراج،  اإلرساء  ليلة  يف  وسلم  عليه  اهلل  صَل  النبي  الَم رأه  السَّ ن ي 

ا قيعاٌن ، وأنَّ ِغراَسها ُسبحاَن اهللَِّ واحلمُد هللَّ وال إ  ، وأَّنَّ
ِ
بِة عذبُة املاء ُهم أنَّ اجلنََّة طي بُة الرتُّ َلَه إالَّ اهللَُّ  وأخِِبْ

 واهللَُّ َأْكُِب((.  

التشهد ))اللهم صل عَل حممد وعَل آل   نقول بعد  أننا يف صلواتنا  النظر  حممد كام صليت عَل  ومما يلفت 

إبراهيم يف  آل  وعَل  إبراهيم  باركت عَل  كام  آل حممد  عَل حممد وعَل  وبارك   ، إبراهيم  آل  وعَل  إبراهيم 

 ((.  العاملني إنك محيد جميد

فقال:  تعاىل  اهلل  دعا  ألنه  التشهد  يف  بالذكر  السالم  عليه  إبراهيم  يف }وُخص  صدٍق  لساَن  يل  واجعل 

ف [84]الشعراء    {األخِرين  تعاىل: ،  اهلل  اآلخرين }كافأه  ىف  عليه  عَل    {108]الصافات  {وتركنا  وأبقينا  يعنى   ،

 .ابراهيم ذكرا مجيال وثناء حسنًا ىف الناس من بعده إىل يوم القيامة

السالم ((، فخري البرش  عليه قال:))ذاك إبراهيم  يا خري البرش. وجاء رجل للنبي صَل اهلل عليه وسلم فقال 

صَل اهلل عليه وسلم فهو خري خلق اهلل كام قال: ))أنا سيد ولد آدم وال فخر((، وقال صَل إبراهيم، أما نبينا  

يوم   يكسى  اخلالئق  أول  قال:))وإن  ثم   )) ُغْرالً  عراة  حفاة  القيامة  يوم  الناس  وسلم:))حيرش  عليه  اهلل 

 .يف النار عرياناً احلكمة يف خصوصية إبراهيم بذلك لكونه ألقي  القيامة إبراهيم((ملاذا؟ قال العلامء:

 وقد رشف اهلل إبراهيم برشف عظيم وهو رفع القواعد من البيت، ليمهد إلحياء شعائر احلج،   

ُأْبلُِغ النَّاَس َوَصْوِِت اَل   ولذلك ملا بنى عليه السالم البيت كام حيكي ابن عباس، ، َوَكْيَف  ُه َقاَل: ))َيا َرب  َأنَّ

وَ  أذن  إبراهيم  يا  َفِقاَل:  اْلَباَلغُ َيبلغهم؟  َقِد .َعَلْينَا  ُكْم  َربَّ إِْن  النَّاُس،  َا  َأُّيُّ َيا  َوَقاَل:  ُقَبيس،  َأِِب  َعََل جبل  َفَقاَم 

وُه((  ََذ َبْيًتا َفُحجُّ  اَّتَّ

عِب   املسلمني  دعوته  التي فبلغت  باملاليني  هذا  يومنا  إىل  نراها  دعوته  أصداء  زالت  وما  املختلفة  العصور 

َن الناس هتوي إَِلْيِهمْ }، حتقيقًا لدعوة اخلليل  نشاهدها كل عام ، يأتون من كل فج عميق    {فاجعل َأْفئَِدًة م 

 



 

 

 

امًا، إنام أراد أن تقبل مل يقل فاجعل أجسادًا وال أقو ، والحظ قوله )أفئدة( ومل يقل أجساما، [37]إبراهيم:  

 . األفئدة إليه، فتأِت مشتاقة يسوقها احلنني 

اهْلُوي  أي: السقوط من أعَل ألسفل بفعل اجلاذبية األرضية ، فالذي يسقط من مكان    ومعنى هتوي: من 

ق َشْوقًا إليه، وكأ ن شيئًا جيذهبا عاٍل، ليس له اختيار يف أالَّ يسقط، وهكذا حِتنُّ القلوب إىل بيت اهلل، وتتحرَّ

 . ألداء هذه الفريضة 

أي واحد فينا يرغب أن يذهب ملكان فيه النسيم العليل واألَّنار أو البحار فيه شالالت فيه خرضة وجو 

معتدل ، لكن سبحان اهلل العظيم !!! جو مكة ليس فيه يشء من ذلك لكن األفئدة هتوي تنجذب انجذابا  

 زيارته وأداء املناسك فيه، وربام يقول البعض أن من زار البيت  كبريا إىل هذا املكان وتتشوق وتتشوف إىل

  : تعاىل  قال  زاد شوقه كام  البيت  زار  بل من  ، كال  للناس وأمنا(-روى شوقه  مثابة  البيت    -) وإذ جعلنا 

مثابة : من ثاب يثوب بمعنى يذهب ويعود وهكذا مرات ومرات ، فِبكة دعوة اخلليل إبراهيم    [ 125]البقرة/

ومنا هذا أن أعداد احلجيج ال تنقص بل تزيد ، وأن شعائر احلج عموما تقام يف كل عام ويأِت الناس إىل ي

 . من كل فج عميق 

والقالئد   الصفا واملروة واهلدي  املقام والسعي بني  من  السالم  بإبراهيم عليه  ارتباط  هلا  أركان احلج  وكل 

عنا ذكرها يف مقام واحد، فنسأل اهلل أن يوفقنا  واألضاحي وماء زمزم وكل واحدة هلا قصة وهلا علة ال يس 

 أن نسري عَل خطى إبراهيم الذي وىف  

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 

 

 


