املقدمة:

جعل هللا إلبراهيم عليه السالم الذكر احلسن يف اآلخرين بعد جهاد عظيم عاشه يف سبيل
ال دددعإىل ال اليإ ي ددد ب ددذ الش ددر  ،ك ددال علي دده الس ددالم داعي د ال اليإ ي ددد يف ك ددل ددا  ،د
الإرق املاضي تكلمنا عن جهاده ارسداهه قإاعدد اليإ يدد خدارة اكد املكراد  ،يف هدذه الإرقد
تعظيما.
سيكإل ديثنا عن ارساهه اعامل اليإ يد يف أرض اك املكرا زادها هللا شرًا
ً

هذا النيب الكرمي هإ أ ان ضع اعامل احلج ،هإ الذي جاء هباجر عليها السالم ال
أرض اك املكرا  ،ابنهما امساعيل عليه السالم الذي بع بني رجليه ااء زازم ،بعد أل
سعت هاجر عليها السالم بني الص ا املر ىل ُشرع للناس السع بينهما بعد ،هإ الذي بىن
البيت احلرام قف على جر ِّمسم اليإم مبقام ابراهيم ،أرسى قإاعد البيت احلرام أسسه
على اليإ يد.
خالصا ،ال جتعل يه أل د شيئًا.
اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا ،اجعله لإجهك ً

متهيد:

رغددإ اب دراهيم عليدده السددالم يف الذري د ابددياله هللا سددبكا ه تعددال رل كا ددت ز جيدده سددارىل
عقيم ددا ال تل ددد ،مل ددا علمد ت رغبي دده يف الإل ددد أهدت دده جاري د امسه ددا ه دداجر عليه ددا
عليه ددا الس ددالم ً
السالم ،يز جها عليه السالم أجنبت له امساعيل عليه السالم ،لكدن الريد ىل أخدذأ اهخدذها
ا ددن س ددارىل عليه ددا الس ددالم ،هلب ددت ا ددن اب دراهيم علي دده الس ددالم أل يبع دددها عنه ددا ،يف أق ددداره
شؤ ل كم.
قددد كددال سل ددك سددببًا يف خددر ة ه دداجر امساعيددل عليهمددا الس ددالم ال أرض اك د املكرا د
ارساء قإاعد احلج اعامل اليإ يد يف اك املكرا .
أ ددى هللا س ددبكا ه تع ددال ال اب دراهيم علي دده الس ددالم أل يقص د ه دداجر امساعي ددل عليهم ددا
الس ددالم ال ص ددكراء اك د القا ل د ال د ال بش ددر يه ددا ال ا ددذر ،م ددا ك ددال ا ددن اب دراهيم امل ددؤان
املإ ددد اال أل اسدديجال لنددداء ربدده أسعددن ا قدداد لدده ،نددرة هبدداجر ابنهمددا ال صددكراء اك د
القا ل تركهما هنا كما أاره هللا سبكا ه تعال!!

هذا هإ اليإ يد اإلميال ،ال مل يكن عليده السدالم اادام املإ ددين ملدا بددر انده اثدل هدذا
ال عل رل يرت ز جيه لده الذي رزقه بعد شريف ا يظار أل يرتكهما يف بيداء قا ل ال ااء
يها ال زرع ،لكنه اليإ يد اإلميال.
اجعدا ال اإننده ،هندا كدال السدؤا ادن هداجر عليهدا السدالم كيدف ترتكندا
ق ل رمحه هللا ر ً
يف هذا الإادي اجملدل ال ااء ال زاد ال نعام؟!
رتكها ابراهيم عليه السالم مل جيإ عليها.
همت أل سلك اسيجاب ألار خالقه اإاله ،قالت :آ أار هبذا؟
قا  :عم.
ال ،رضدديت
قالددت بددن ا املؤان د املإ دددىل املإقن د و دده رهبددا اإالهددا :إذن ال يضيييا ا ّ
ابلبقاء يف هذه الصكراء القا ل ؛ اإقن رل هللا سيك ظها يسنر ليلك املنهقد ادن يشديدها
يعمرها ابإلميال األعما الصاحل يريدق هللا على أهلها ابخل اأ.
ال هذا اإلميال هذا املسيإى العدا ادن اليقدني اب سدبكا ه تعدال اال قيداد أل اادره ادن
أكرب الدالهل على عمق عقيدىل اليإ يد يف إس أهل هذا البيت اإلخالص.
عل ددى اه ددر ه ددذه العقي دددىل النقي د الص ددا ي  ،عل ددى ي ددد ه ددذه القل ددإل املإ دددىل املؤان د قاا ددت
اجعدا ال اإننده ،اسيسدلم ألادر
شعاهر ج بيدت هللا احلدرام ،قدد أق دل ابدراهيم عليده السدالم ر ً
ربدده تددر ز جيدده لددده اإقنًددا مبددا عددده هللا مل يهددرق ابل أ ددد مل يلجدده ال أ ددد مل يسدديعن
درعا ،لكدن أتددري كدال
ر د سدإى األ دد الدد ل ،قدد اليجده ال ربده ر دع اليده يديده ايك ً
يدعإ؟!
عظيمددا ،يددد دعددا هللا سددبكا ه تعددال قددا :
لقددد بلددا يف اإلميددال بيإ يددد الربإبيد ابلريًددا ً
داارا ليسددت اسددكنًا لبيددت أ قريد
هددإ اددإقن رل هددذه الدإادي الق ددر القا ددل سدديريد بلد ًددا عد ً
جلماع ؟!
ِّ
اجعد د ْدل هد ددذا الْبدلد ددد ِّآانًد ددا
ل ْ
قد ددا عليد دده السد ددالم اد ددا قصد دده هللا عليند ددا { :اِّ ْس قد ددا اِّبْد ددراه ُيم ر ِّم
ِّ
ضددل ْلن كثِّد ًا ِّاددن الند ِّ
ل اِّندُن أ ْ
اجنُدْبد ِّ بد ِّ أ ْل د ْعبُددد ْاأل ْ
ْ
داس مد ْدن تبِّعد ِّ ِّ ددهُ اد ِّم
صددنام  )35ر ِّم

اددن عصد ِّداَ ِّ ددك غ ُد ِّ
ديم :اب دراهيم ،]36 - 35 :د براهيم عليدده السددالم يهلددإ اددن
ٌ
ْ
دإر ر د ٌ
اإاله اإقنًا بإعده أل جيعل تلك الصكراء الد سدينقلإ ال بلدد عظديم آانًدا!! أل جيعدل هدذا
البلد أهله يف أان أاال رخاء اسيمر!!
اع األان األاال يف البلدال سه ربه أل يدرزقهم األادن يف عقيددوم اميدانم رل جيعلهدم
اددن أهددل اليإ يددد اإلخددالص لددرل العدداملني ،هلددإ اددن اددإاله أل يقدديم بلدددهم علددى اليإ يددد
جينبد دده جيند ددبهم الشد ددر الإهنيد د عبد ددادىل األصد ددنام ،اد ددع هد ددذا الهلد د إ اسيسد ددمال اد ددإاله تعد ددال
اسدديري ر ملددن أعددرض عندده أشددر بدده ،هددذا اخلددإي احلددذر اددن ابدراهيم اددن الشددر علددى سدده
علددى أهلدده هددإ اددا جعددل كثد ًا اددن العلمدداء يعقددد األبدإال ال صددإ يف الينإيددف اددن الشددر
اب سبكا ه تعال كما قا ابراهيم الييم " :ان أيان ان البالء بعد خليل هللا ابراهيم" .)1
يقددإ اإلاددام الهددربي  )310رمحدده هللا اعل ًقددا علددى هددذه اآلي د  " :قإلدده مد ْدن تبِّع د ِّ ِّ ددهُ
ِّاد ِّم ) يقددإ  :مددن تبعد علددى اددا أمي عليدده اددن اإلميددال بددك اخددالص العبددادىل لددك دراق عبددادىل
دإر
األ اثل ،دده اد  :يقددإ  :دده اسد م بسددن ِّ  ،عااددل مبثددل عملد اد ْدن عصد ِّداَ ِّ ددك غ ُد ٌ
رِّ ٌيم) يقإ  :ان خالف أاري لم يقبل ا اا دعإته اليده ،أشدر بدك ،ده غ دإر لدذ إل
املذ بني اخلهاهني ب كلك ،ر يم بعباد تع إ عمن تشاء انهم" .)2
بع ددد أل ا يه ددى علي دده الس ددالم ا ددن اناج دداىل رب دده أل يق دديمهم عل ددى اليإ ي ددد جين ددبهم الش ددر
ميدى اإاله رل يرزقهم هللا ان الهعام الشرال ،لكن مل يكن الهعام الشرال لذاأ الهعدام
ِّ ِّ
يمدإا الصددالىل ،:ميجددى اددإاله أل جيعددل أ ئدددىل اددن الندداس وددإي ال تلددك
الشدرال ا:ددا{ :ليُق ُ
الصكراء القا ل تقصده ،ليع ِّظممإه سبكا ه تعال يإ د ه يشكر ه على آالهه عمه.

ت ِّا د ْدن
ق ددد ق ددل لن ددا امل ددإل س ددبكا ه تع ددال د دعاه دده يف قإل دده تع ددال{ :ربدن ددا اِِّّمَ أ ْس ددكْن ُ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ٍ ِّ ِّ
ِّ ِّ
اجع ْدل أ ْئِّددىلً ِّادن الن ِّ
داس وْ ِّدإي
يمدإا الصدالىل ْ
سُمري ِّ بإاد غ ْ سي زْرٍع عْند بدْييك الْ ُمكرم ربدنا ليُق ُ
اِّلي ِّهم ارزقْدهم ِّان الثمر ِّ
اأ لعل ُه ْم ي ْش ُك ُر ل  )37ربدنا اِّ ك تد ْعل ُم اا ُُنْ ِّ اا دُ ْعلِّ ُن ادا خْ دى
ْ ْ ُْ ُ ْ
على ِّ
اَّلل ِّا ْن ش ٍء ِّيف ْاأل ْر ِّ
ض ال ِّيف السم ِّاء :ابراهيم.]38 - 37 :
ْ
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يقددإ اإلاددام الهددربي  )310رمحدده هللا يف سلددك " :يه يددل الكددالم اسل :ربنددا اَ أسددكنت
بعض لددي بدإاد غد سي زرع .يف قإلده صدلى هللا عليده سدلم دليدل علدى أ ده مل يكدن هنالدك
يإائذ ااء ،أل ه لدإ كدال هنالدك اداء مل يصد ه ر ده غد سي زرع عندد بييدك الدذي مرايده علدى
مجيع خلقك أل يسيكلإه...
ِّ ِّ
دؤدى راهكددك اددن الصددالىل
يمدإا الصددالىل) يقددإ  :علددت سلددك ربنددا كد تد م
قإلدده ربدنددا ليُق ُ
اجعد ْدل أ ْئِّدددىلً ِّاددن الند ِّ
داس وْد ِّدإي اِّلدْدي ِّه ْم) خددرب بددذلك
الد أ جبيهددا علدديهم يف بييددك اودمدرم .قإلدده ْ
تعال سكره عن خليله ابراهيم أ ه سهله يف دعاهه أل جيعل قلإل بعض خلقه تندزع ال اسداكن
سرييه الذين أسكنهم بدإاد غد سي زرع عندد بييده اودرم .سلدك انده دعداء يدم رل يدرزقهم دج
بييه احلرام" .)3
داهم علددى اليإ يددد ،علددى ارضدداء املددإل سددبكا ه
مث أكددد عليدده السددالم علددى أل سلددك كلدده قد ٌ
تعال ناعيه تعظيمه ،هإ "ا:ا قصد بذلك رضا هللا عنه يف حمبيه أل يكإل لدده ادن أهدل
الهاع  ،اخالص العبادىل له على اثل الذي هإ لده ،قدا  :ربندا ا دك تعلدم ادا و د قلإبندا
عند اسهلينا اا سهلك ،يف غ سلك ان أ إالنا ،اا علن ان دعاهنا" .)4
هاجر أول من سات بني الصفا واملروة
لنرجددع اددن جديددد ال أ ددداا القصد الد ابيدددأميها هد قصد هدداجر امساعيددل عليهمددا
الس ددالم ،اآلي د ال د تهرقن ددا ي ددا ليس ددت بعي دددىل عنه ددا ب ددل ه د ا ددن ساأ القص د جن ددد تكمل د
قص دديهما يف ت اس د ها تكمليه ددا ،يق ددإ اب ددن عب دداس عم ددا ص ددل ي دداجر عليه ددا الس ددالم بع ددد أل
تركها ابراهيم عليده السدالم " :ادع اإل سدا شدن يهدا اداء ،ن ِّ دد املداء عهشدت ا قهدع لبنهدا،
أي اجلبدا أد ادن األرض ،صدعِّدأ ابلصد ا ،يسدمعت هدل تسدمع
الصيب ،نظرأ م
عهش م
صإات أ ترى أ يسا؟ لدم تسدمع ،ارددرأ ،لمدا أتدت علدى الدإادي سدعت ادا تريدد السدع ،
أي اجلبد ددا أد اد ددن األرض،
كاإل سد ددال اجملهد ددإد الد ددذي يسد ددعى اد ددا يريد ددد السد ددع  ،نظد ددرأ م
صعِّدأ املر ىل يسمعت هل تسمع صإات ،أ ترى أ يسا ،سمعت صدإات ،قالدت كاإل سدال
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دت
الدذي يكد مذل مسعده :صدده ،ددت اسدييقنت ،قالددت :قدد أمسعيد صددإتك دهغث  ،قددد هلكد ُ
هلك ان اع  ،جاء امللك جاء هبا ت ا يهى هبا ال اإضع زازم ،كرل بقداده دارأ
عينا ،عجلت اإل سا جعلت يف شنها ،قا رسإ هللا صلى هللا عليه سدلم" :رِّ دم هللاُ أُم
ِّ
ت زْازُم عْينا اعِّينا" ،قا يا امللدك :ال ودايف الظمده علدى أهدل
ت لكا ْ
اِّ ْمساعيل ل ْإال أنا عجل ْ
هددذا البلددد: ،ددا هد عددني لشددرل ِّضددي ال هللا ،قددا  :ال أاب هددذا الريددالم سدديج ء ،يبنيددال
بييا هذا اإضعه" .)5
هدذه هد قصد اشدر عي السدع بددني الصد ا املدر ىل ،يقددإ ابدن عبداس يف سلددك" :ا مل أ م
ألم امساعيل" .)6
ان سعى بني الص ا املر ىل ُّ
قصة إمساعيل والتسليم ألمر هللا سبحانه وتااىل
ال يكاد البا د يسديهيع تنقيدإ كدل اظداهر اليإ يدد يف هدذا البيدت النبدإي املبدار  ،قدد
رل هدذا البيدت ابدراهيم عليده السدالم ،ادا زالدت قلإبندا
اسيعرضنا مجل ال رس هبا ادن اإاقدف ِّم
اليئد ابال درتام لربد هددذا البيددت بعددد أل مسعنددا اميانددا يقينهددا اب سددبكا ه تعددال ،مل خيلددف
أيكا اع أبناء هذا البيت املبدار  ،قدد جعدل هللا النبدإىل حمصدإرىل يف سلدك البيدت ادن بعدد
احلا ً
اب دراهيم علي دده الس ددالم ،امساعي ددل علي دده الس ددالم ا ددن ب ددرز رس ددإمي اليإ ي ددد يف قلب دده ،اإلمي ددال ب ددني
أضددالعه ،اليسددليم اال قيدداد لربدده ،قددد أ ددى هللا سددبكا ه تعددال ال ابدراهيم عليدده السددالم أل
يددذبال ابندده امساعيددل تقد ُّدرًاب اليدده ،لددم يددرتدد مل ييدإال بددل ا قدداد هددذا الندديب املإ ددد بددن ا اهمئند
ألاددر ربدده ،كلددم ابندده امساعيددل عليدده السددالم ،مددا كددال اددن االبددن املددإقن بدددين هللا أاددره اال أل
سلم ألاره سبكا ه تعال أيقن رل اا كال ان هللا هإ األصلال األ ع ،نلإ ان أبيه أل
ينقاد ألار هللا سبكا ه تعال ،قا { :قدا أب ِّ
دت ا ْدع ْدل ادا تدُ ْدؤا ُر سدي ِّج ُدَِّ اِّ ْل شداء اَّللُ ِّادن
الصابِّ ِّرين  :الصا اأ.]102 :
مث ددداه هللا سددبكا ه تعددال بكددبش عظدديم ،كددال سلددك بددالء ابيلددى بدده هللا سددبكا ه تعددال
ابراهيم ابنه ،ظهر يه اميانما تإ يدمها عليهما السالم ،قإىل يقينهما به سبكا ه .)7
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يق ددإ اب ددن الق دديم  )751رمح د ه هللا" :هللا س ددبكا ه أج ددرى الع ددادىل البش دري أل بك ددر األ الد
أ إ ال الإالدين ان بعده ،ابراهيم عليده السدالم ملدا سده ربده الإلدد هبده لده تعلقدت شدعب
اددن قلبدده مبكبيدده ،هللا تعددال قددد اوددذه خلدديال ،اخللد انصددإ يقيكد تإ يددد اوبددإل ابوبد ،
أل ال يشار بينده بدني غد ه يهدا ،لمدا أخدذ الإلدد شدعب ادن قلدإ الإالدد جداءأ غد ىل اخللد
تنيزعهددا اددن قلددإ اخلليددل ،ددهاره بددذبال اوبددإل ،لمددا أقدددم علددى سودده كا ددت حمب د هللا أعظددم
عنده ان حمب الإلد خلصت اخلل ينئذ ان شإاهإ املشارك  ،لم يبق يف الذبال اصلك  ،اس
كا ددت املص ددلك ا :ددا ه د يف الع ددزم ت ددإنني ال ددن ا علي دده ،ق ددد ص ددل املقص ددإد نس د األا ددر
دي الذبيال ،صدق اخلليل الرؤ  ،صل اراد الرل" .)8
ب اء البيت على التوحيد
ليا االبيالء بذبال الإلد هإ البالء الإ يد الذي ابيلد بده ابدراهيم عليده السدالم ظهدر يده
اميا ه تإ يده سبكا ه تعال ،بل ابيل عليه السدالم بكلمداأ أ داهن هللا اليده ،أادره أل
ااااد ددا للند دداس يف اإلميد ددال بد دده يف تإ يد ددده يف أداء
يعمد ددل هبد ددن د دده هن ،جعلد دده هللا عد ددز جد ددل ً
اناسك احلج .)9
قد أاره هللا سبكا ه تعال رل يرجع ال اك يب هبا بييه احلرام الكعب املشدر  ،خد
اددا ذخددذ عندده القصد كددالم هللا سددبكا ه تعددال يددد يقددإ  { :اِّ ْس جع ْلنددا الْبدْيددت اثابد ً لِّلند ِّ
داس
اود ُذ ا ِّاددن اقد ِّدام اِّب ددر ِّاهيم اصددلى ع ِّهد ْدمي اِّل اِّب ددر ِّاهيم اِّ ْمس ِّ
أانًددا ِّ
اعيددل أ ْل ن ِّمهددرا بدْيد ِّ لِّلهدداهِِّّ ني
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ِّ ِّ
السج ِّ
إد :البقرىل.]125 :
الْعاك ني الرُّك ِّع ُّ ُ
ددا س ددبكا ه تع ددال أا ددر اب دراهيم ببن دداء ه ددذا البي ددت ال ددذي "جعل دده ارجع ددا للن دداس اع دداسا،
)10
أيكا جعلده هللا سدبكا ه تعدال آانًدا
أيتإ ه كل عام يرجعإل اليه ،ال يقكإل انه نرا" ً ،
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سلك.
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يلق يف الرجل قاتل أبيه ال يهجإه ال ييعرض له ت خدرة انده  ،)11كا دت هدذه هد عاقبد
البناء على اليإ يد كما أار هللا سبكا ه تعال.
قد أاره هللا سبكا ه تعال أل يب البيت اههًرا ان الشر الإهني عبدادىل األصدنام ،أل
يبنيد دده علد ددى اإلميد ددال اب سد ددبكا ه تعد ددال تإ يد ددده يف العبد ددادىل يف الربإبيد د  ،أل جيعلد دده اد ددالسًا
دامي للمإ دددين يههددر اددن أهددل الشددر الإهنيد  ،سدإاء عنددد بناهدده سيسدده أ بعددد بناهد ه؛
اكد ً
ليك ددإل حم ددال لعب دداد هللا س ددبكا ه تع ددال ا ددن اله دداه ني الع دداك ني املص ددلني ،كم ددا ق ددا تع ددال:
ِّ ِّ
ِّ ِِّّ
ِّ
السددج ِّ
ِّ
إد :البقدرىل:
{ ع ِّهد ْدمي اِّل اِّبْددراهيم اِّ ْمساعيددل أ ْل ن ِّمهددرا بدْيد ِّ للهدداه ني الْعدداك ني الرُّكد ِّدع ُّ ُ
.]125
يقددإ اإلاددام الهددربي  )310رمحدده هللا " :أا درمي اب دراهيم امساعيددل بيهه د بي د لله دداه ني
" اليههد " الددذي أارمهددا هللا بدده يف البيددت ،هددإ تههد ه اددن األصددنام ،عبددادىل األ اثل يدده ،اددن
الشر اب " .)12
مث دع ددا هللا س ددبكا ه تع ددال أل ي ددرزق أه ددل ه ددذا البل ددد األا ددن أل يري دددق عل دديهم ابلثم دراأ
ر إاعه ددا احلس ددي املعنإي د  ،أل جيعله ددا أله ددل اإلمي ددال اليإ ي ددد ،أا ددا ا ددن ك ددر ق ددد ق ددا هللا
دار بِّد ْدئا الْم ِّ
ض ددهُّرهُ اِّل ع ددذ ِّ
ال الن د ِّ
ص د ُ :البق درىل:
تع ددال{ :ق ددا ا د ْدن ك ددر هُايِّمعُ ددهُ قلِّ د ً
ديال ُمث أ ْ
.]126
قدانا هبذه املقدا لينجل للقارئ أل أسدا هدذا البيدت قدام علدى اليإ يدد كمدا سدبق أل
سكدرمي ،ابل عددل قدددم ابدراهيم عليدده السددالم اددن لسددهني ال اكد بددىن البيددت احلدرام اعدده ابندده
امساعيل عليه السالم ينا له احلجارىل ،ارت ع به البناء قام على جر ليكمل البنداء هدإ اقدام
ابراهيم املإجإد ت زاا نا هذا؛ كال املقصدإد ادن سلدك أل يعبدد هللا سدبكا ه تعدال يعظدم،
ت اِّ ْمس ِّ
ايما اا سكر هللا تعال { :اِّ ْس يدر ع اِّبدر ِّاهيم الْقإ ِّ
اعد ِّان الْبدي ِّ
يل ربدنا تدقب ْل ِّانا اِّ دك
اع
ْ
ُْ ْ ُ
ُ
ِّ
يع الْعلِّ ُيم :البقرىل.]127 :
أ ْت السم ُ
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يق ددإ اإلا ددام اله ددربي " :يف اخب ددار هللا تع ددال سك ددره أنم ددا ر ع ددا القإاع ددد ا ددن البي ددت مه ددا
يقإالل :ربنا تقبدل اندا ا دك أ دت السدميع العلديم  -دليدل اضدال علدى أل بناءمهدا سلدك مل يكدن
اسكنا يسكنا ه ،ال اندزال ينزال ده ،بدل هدإ دليدل علدى أنمدا بنيداه ر عدا قإاعدده لكدل ادن أراد
أل يعبد هللا تقراب انهما ال هللا بذلك .لذلك قاال "ربنا تقبل انا" .)13
أيكددا كددامي
بندداؤه انهمددا كددال تق درًاب ال هللا سددبكا ه تعددال اسعد ً
دامي اق در ًارا لدده ابليإ يدددً ،
اجع ْلنددا ُاسددلِّم ْ ِّ
ني لددك ِّاد ْدن
يلهجددال ابليإ يددد االسيسددالم سددبكا ه ،كددامي يقددإالل{ :ربدنددا ْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ال الدرِّ ُيم :البقدرىل،]128 :
دإ علْيدندا اِّ دك أ ْدت اليددإ ُ
سُمِّريينا أُا ً ُا ْسلم ً لك أ ِّرمي اناسكنا تُ ْ
أي" :يعنيد ددال بد ددذلك :اجعلند ددا اسيسد ددلمني ألاد ددر  ،خاضد ددعني لهاعيد ددك ،ال شد ددر اعد ددك يف
الهاع أ دا سإا  ،ال يف العبادىل غ " .)14
أخددرب هللا سددبكا ه تعددال أل اليدده ه د املل د احلق د ال د يهلبهددا كددل عاقددل قددا  { :اد ْدن
دإ عد ْدن ِّالد ِّ اِّبْددر ِّاهيم اِّال اد ْدن سد ِّ ه د ْ سددهُ :البقدرىل ،]130 :قددد "قددا لدده ربدده :أخلد
يد ْرغد ُ
العبدادىل ،اخكددع ابلهاعد  ،قدا ابدراهيم جميبددا لربدده :خكدعت ابلهاعد  ،أخلصددت العبددادىل،
ملالددك مجيددع اخلالهددق ادددبرها د ل غد ه"  ،)15صددى ابليإ يددد اإلخددالص سددبكا ه تعددال
يف العبادىل سرييه ان بعده.
يف آي د أخددرى أخددرب هللا سددبكا ه تعددال ص درا ببندداء البيددت علددى اليإ يددد ،قددا تعددال:
{ اِّ ْس بدإأْمي ِِّّإلبدر ِّاهيم اكال الْبدي ِّ
ت أ ْل ال تُ ْش ِّدرْ ِّب شدْيدئًا ن ِّمه ْدر بدْيد ِّ لِّلهداهِِّّ ني الْقداهِّ ِّمني الرُّك ِّدع
ْ
ْ
الس ددج ِّ
إد :احل ددج ،]26 :ددهاره أل يق دديم ه ددذا البي ددت اع ِّظم ًم ددا ل دده جمينبً ددا اإلش درا ب دده س ددبكا ه
ُّ ُ
تع ددال يف عبادت دده اهه د ًدرا ل دده ا ددن عب ددادىل األ اثل ،ق ددد أا ددره أل يقيم دده عل ددى أس دداس{ :أ ْل ال
ِّ
ِّ
ُسا ليقإى هللا ان أ حلظ .
تُ ْش ِّرْ ِّب شْيدئًا:؛ لليإ يد أُقيم املسجد احلرام ،أ م
كما أاره هللا تعال ببناء البيت على اليإ يد أاره هللا سدبكا ه تعدال أل يددعإ النداس ال
ِّ ِّ ِّ
احلددج ،قددا تعددال { :أ ِّسم ْل ِّيف الند ِّ ِّ
دج
دج أيْتدُدإ ِّرجد ًداال علددى ُكد ِّمدل ضدداا ٍر أيْتددني اد ْدن ُكد ِّمدل د ٍم
داس اب ْحلد ِّم
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ع ِّميد ٍدق  :احلددج ،]27 :نددادى بددذلك بلددا داهدده كددل أهددل األرض ،تيابعددت األجيددا علددى
ج هذا البيت العظيم ،صار الناس أيتإل ال بيت هللا احلرام املشداعر املقدسد يدذكر ل هللا
تعال يإ د ه كما أخرب سدبكا ه ،قدد أردي هللا سدبكا ه تعظديم رااتده شدعاهره أ كااده
يف احل ددج ابألا ددر ابليإ ي ددد أل جتع ددل العب ددادىل الهاع د ل دده ددده س ددبكا ه تع ددال د  :ددا ددد أ
ِّ ِّ
شريك ،قا تعدال { :داجينِّبإا ال ِّدرجا ِّادن ْاأل اث ِّل ِّ
اجينبُدإا قد ْدإ ال ُّدز ِّر  ُ )30ند داء َّلل غد ْ
ْ
ْ ُ مْ
ْ
شِّكِّني بِِّّه ان ي ْش ِّرْ ِّاب ِّ
َّلل كه:ا خر ِّان السم ِّاء دي ْنه ُه اله أ وْ ِّدإي بِّ ِّده ال ِّدريال ِّيف اك ٍ
دال
ُا ْر
ُ ُْ ْ
ُْ
م ُ
س ِّك ٍيق :احلج ،]31 - 30 :هار هللا تعال الناس رل جيينبإا عبادىل األ اثل ،قإ الشدر ،
اسد دديقيمني علد ددى اخد ددالص اليإ يد ددد لد دده ،ا د دراد الهاعد د العبد ددادىل لد دده خالصد ددا د ل األ اثل
األصنام ،غ اشركني به شيئا ان د ه ،ده ادن يُشدر اب شديئا ادن د ده ،مثلده يف بعدده
اددن ايدددى اصدداب احلد مدق هالكدده سهابدده عددن ربدده ،اثددل اددن خد مدر اددن السددماء ينه دده اله د
هلك ،أ هإأ به الريال يف اكال سكيق ،يع ان بعيد.
قددد كددال البندداء البيددت اددن أساسدده علددى اليإ يددد ،أاددره هللا تعددال رل جيعلدده حمددال ألهلدده،
ك ددال علي دده الس ددالم يبي د ه ددإ ي دددعإ أله ددل اليإ ي ددد ،مث ميدى الن دداس ال احل ددج ددذرهم ا ددن
الشر اب تعال خإ هم انه ،هذا كله يدلنا على الرتابط الإهيق بني احلج اليإ يد.
اتباع إبراهيم عليه السالم يف التوحيد ونبذ الشرك
قد أار هللا سبكا ه تعال ابتباع ابراهيم عليه السالم يف هذا املنهج الذي سار عليه ادن
اليإ يدد اإلميدال اب سدبكا ه تعدال ،أل سد علددى احلني يد السدمك الد سدار عليهدا عليدده
السالم ،قا هللا تعالُ { :مث أ ْ ْيدنا اِّلْيك أ ِّل اتبِّ ْع ِّال اِّبْدر ِّاهيم نِّي ً ا اا كال ِّان الْ ُم ْشدرِّكِّني:
النكل ،]123 :كث ًا اا يرد يف القرآل سكر ابدراهيم عليده السدالم ليؤكدد علدى تإ يدده اميا ده
إدا أ ْ صارى وْي ُد ا قُ ْل ب ْدل ِّالد اِّبْددر ِّاهيم نِّي ً دا
ين عنه الشر  ،قا تعال { :قالُإا ُكإُإا ُه ً
ا ددا كد ددال ِّا ددن الْم ْشددرِّكِّني :البقد درىل ،]135 :ق ددا تعد ددال{ :قُد ددل اِّ د د ِّ هد ددد ِّاَ رِّب اِّل ِّصد ددرا ٍ
م
ُ
ْ
اسي ِّقي ٍم ِّدينًدا قِّيمدا ِّالد اِّبددر ِّاهيم نِّي ً دا ادا كدال ِّادن الْم ْشدرِّكِّني  )161قُدل اِّل صدالِّ ُس ِّ
دك
ْ
ُ
ً
ُْ
ْ
ُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
أ أمي أ ُ الْ ُم ْس د ددلِّ ِّمني
ل الْع د ددالمني  )162ال ش د د ِّدريك ل د ددهُ بِّد ددذلك أُا د د ْدر ُ
ْحمي د دداي ا د دداِّ َّلل ر ِّم
 )163قُل أغ ِّ
ل ُك ِّمل ش ْ ٍء :األ عام.]164 - 161 :
اَّلل أبْريِّ راب ُهإ ر ُّ
ْ ْ

يف اإضع آخر ان تلك املإاضع أخرب هللا تعال عن تإ يد ابراهيم عليده السدالم مث أرد ده
بددذكره بناهدده للبيددت علددى هددذا اليإ يددد ،قددا تعددال { :دداتبِّعُإا ِّالد اِّبْددر ِّاهيم نِّي ً ددا اددا كددال ِّاددن
الْم ْشدرِّكِّني  )95اِّل أ بدي د ٍ
دت ُ ِّض ددع لِّلن د ِّ
داس لل د ِّدذي بِّبك د ُابارًك ددا ُه د ًددى لِّْلع ددال ِّمني ِّ )96ي د ِّده
ْ
ُ
آ أ بديِّناأ اقام اِّبدر ِّاهيم ادن دخلده كدال ِّآانًدا ِّ ِّ
داس ِّ ُّ ِّ
َّلل علدى الن ِّ
اسديهاع اِّلْي ِّده
ْ ُ
ٌ م ٌ ُ ْ
دج الْبدْيدت ا ِّدن ْ
سبِّ ًيال ا ْن ك ر ِّل اَّلل غ ِّ ي ع ِّن الْعال ِّمني :آ عمرال]97 - 95 :

لددإ ال ظنددا هنددا جنددد الي دإا الددذي جعلدده هللا يددذه القكددا هنددا ينبئنددا عددن اركزي د اخلليددل
اب دراهيم علي دده الس ددالم ا ددع قك ددي اليإ ي ددد عالقي دده و ددج بي ددت هللا احل درام ،ددا س ددبكا ه تع ددال
ميق ددش أه ددل الكي ددال ر ك ددم ال كن دديم "حمق ددني يف دع دإاكم أ ك ددم عل ددى ال د مدين ال ددذي ارتك دداه هللا
أل بياهدده ُرسددله ت" دداتبعإا الد ابدراهيم" ،خليددل هللا ،د كم تعلمددإل أ دده احلددق الددذي ارتكدداه هللا
اد ْدن خلقدده دينًددا ،ابيعددد بدده أ بيدداءه ،سلددك احلني يد -يعد االسدديقاا علددى اإلسددالم شدراهعه-
د ل اليهإدي النصرا ي املشرك  ،...ه مل يكن يشر يف عبادته أ ًدا ان خلقه ،ال ييندذ
اباب ان د ل هللا تهيعإنم كهاع ابراهيم ربه ت أ يم اعشدر عبددىل األ اثل،
بعككم ً
بعكا أر ً
اباب ،ال تعبددد ا شدديئًا اددن د ل هللا ،د ل ابدراهيم خليددل الددرمحن
ددال تينددذ ا األ اثل األصددنام أر ً
أيكددا،
كددال دينُدده اخددالص العبددادىل لربدده ددده ،اددن غ د اش درا أ ددد اعدده يدده .كددذلك أ دديم ً
هخلص دإا لدده العبددادىل ال تشدركإا اعدده يف العبددادىل أ د ًددا ،د ل مجدديعكم اقد ُّدر ل ر مل اب دراهيم كددال
على مق ه ْدى اسيقيم ،اتبعإا اا قدد أمجدع مجديعُكم علدى تصدإيبه ادن اليده احلني يد  ،دعدإا
اا اخيل يم يه ان ساهر امللل غ هدا ،أيهدا األ دزال ،ندا بددع ابيددعيمإها ال ادا قدد أمجعديم
ال ددق ا ددن ال د اب دراهيم ،ه ددإ احل ددق ال ددذي
علي دده أ دده ددق ،د ل ال ددذي أمجع دديم علي دده أ دده ص دإ ٌ
داهر سل ددك ه ددإ البان ددل ال ددذي ال أقبل دده ا ددن أ ددد ا ددن
ارتك ددييُه ابيعث د ُ
دت ب دده أ بي دداه رس ددل  ،س د ُ
خلق جاءَ به يإم القياا " .)16
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بعد اال يهاء ادن تثبيدت أركدال اليإ يدد أخدرب هللا سدبكا ه تعدال عدن البيدت الدذي شديده
ابراهيم عليه السالم على اليإ يد؛ هإ "أ بيدت ضدع للنداس؛ لعبدادىل هللا يده ابارًكدا ه ًددى
اآاب لنُ ْسك الناسكني نإاي الهاه ني ،تعظيما اجالال له" .)17
ً
امللك عبد الازيز يسري على هنج اخلليل إبراهيم.

بعدد هددذه اجلإلد ددإ بنداء ابدراهيم للكدج علددى اليإ يدد تيددابع أهلده علددى سلدك لنددرى اددا
الددذي كددال علي دده امللددك عب ددد العزيددز رمح دده هللا يف السددنإاأ األ ل ددني قدددم للك ددج ،قددد أق ددام
امللك عبد العزيز رمحه هللا كلماتده يف احلدج علدى هدذه القكدي الكدربى ،هدذا ادا جندده ال وثندا
عددن  :ددإسة يف ع ددام 1347هد دد ،قددد اس دديقبله أه ددل اك د أق ددااإا لدده اهدب د عش دداء ،ألق ددى يه ددا
كلميه ،صرح كرر رل د ليه قاهم على اليإ يد ليا اال ،على اتباع الكيال السن ليا
اال ،سا ديد ه يف كث ان اقإالته خهاابته ،يقدإ رمحده هللا" :ردن لسدنا أصدكال ادذهإ
جديد عقيدىل جديدىل ،مل أيأ حممد ابن عبدالإهال ابجلديدد ،عقيددتنا هد عقيددىل السدلف
الصاحل ال جاءأ يف كيال هللا سن رسإله ﷺ ،اا كال عليه السلف الصاحل...
هذه هد العقيددىل الد قدام شدي اإلسدالم حممدد ابدن عبدد الإهدال يددعإ اليهدا ،هدذه هد
عقيدددتنا ،هد عقيدددىل ابنيد علددى تإ يددد هللا -عددز جددل -خالصد اددن كددل شدداهب  ،انزهد اددن
كل بدع  ،عقيدىل اليإ يد هذه ه ال دعإ اليهدا ،هد الد تنجيندا ادا ردن يده ادن ا دن
أ صال...
ال املس ددلمني م د ا ددا داا دإا عل ددى كي ددال هللا س ددن رس دإله ﷺ ،ا ددا ه ددم بب ددالريني س ددعادىل
الدارين...
كنت ال ش ء ..أصبكت اليإم قد اسيإليت على بالد شاسع اسع حيدها مشاال
لقد ُ
العراق بر الشام ،جنإاب اليمن ،غراب البكر األمحر ،شرقا خليج ارس..
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لقد يكت هذه البالد مل يكن عندي ان األعيداد سدإى قدإىل اإلميدال قدإىل اليإ يدد ،ادن
صرا عز ًيزا" .)18
اليجدد غ اليمسك بكيال هللا سن رسإله ،نصرَ هللا ً
اخلامتة

يف خيام هذا العمل جند أ نا أيقنا أل احلج عبادىل تإ يدي قاهم اعامله على اليإ يد ،بناه
شرعه الشارع على أسا اإلميال ا راد العبادىل  ،براهيم أهله لده هم ان بنإا البيت
احلرام على اليإ يد ،يم اإاق هم جهإدهم يف اليإ يد.
اا أ سن أل ُنيم القإ هنا مبا بدأميه به يف أ البكد ،هإ اجيماع أام األرض
على اعيبار ابراهيم عليه السالم االعرتاي ب كله اكا يه ،هذا كله كال بعد جهاده بذله
اجع ْل ِّ
يف سبيل اليإ يد كما رأينا يف هذا البكد الذي قبله ،كال ان دعاهه أل قا ْ { :
ِّ
ِّ ٍ ِّ ِّ ِّ
سكرا مجيال هناء
لسال ص ْدق يف ْاآلخرين :الشعراء ،]84 :أي " :اجعل يف الناس ً
سنا ،ابقيا يمن جي ء ان القر ل بعدي"  ،)19دعا بذلك جعله هللا ارضيا عند غالإ
أهل األرض ،اليهإد آانإا مبإسى ك ر ا بعيسى عليهما السالم ،النصارى آانإا بعيسى
عليه السالم ك ر ا مبكمد صلى هللا عليه سلم ،كلهم ييإل ابراهيم.
العاقل احلصيف يعيرب هبذه األ داا لينظر يف اميا ه تإ يده عالقيه اب سبكا ه
الد يا سكر سن هناء سن ،يف
تعال ،العاقب احلسن ألهل اإلميال اليإ يد،
اآلخرىل إر سال جناأ ر ح رحيال.
صلى هللا سلم على بينا حممد آله صكبه سلم.
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