
 

 
 

  



 

 املقدمة:
ل عاشه يف سبي عظيمبعد جهاد  يف اآلخرين احلسن   الذكر  براهيم عليه السالم جعل هللا إل

،  كدددال عليددده السدددالم داعيددد  ال اليإ يدددد يف كدددل  دددا ،   ددد  الشدددر الددددعإىل ال اليإ يدددد   بدددذ 
الإرق  املاضي  تكلمنا عن جهاده  ارسداهه قإاعدد اليإ يدد خدارة اكد  املكراد ،  يف هدذه الإرقد  

 سيكإل  ديثنا عن ارساهه اعامل اليإ يد يف أرض اك  املكرا  زادها هللا شر ًا  تعظيًما.
ع اعامل احلج،  هإ الذي جاء هباجر عليها السالم ال  هذا النيب الكرمي هإ أ   ان  ض

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 

م ابراهيم،  أرسى قإاعد البيت احلرام  أسسه البيت احلرام   قف على  جر مسمِّ  اليإم مبقا
 على اليإ يد.

 اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا،  اجعله لإجهك خالًصا،  ال جتعل  يه أل د شيًئا.
 متهيد: 

رغددإ ابددراهيم عليدده السددالم يف الذريدد   ابددياله هللا سددبكا ه  تعددال رل كا ددت ز جيدده سددارىل 
ت رغبيددده يف الإلدددد أهدتددده جاريددد  امسهدددا هددداجر عليهدددا عليهدددا السدددالم عقيًمدددا ال تلدددد،  مل دددا علمددد 

السالم،  يز جها عليه السالم  أجنبت له امساعيل عليه السالم،  لكدن الريد ىل أخدذأ اهخدذها 
ادددن سدددارىل عليهدددا السدددالم،  هلبدددت ادددن ابدددراهيم عليددده السدددالم أل يبعددددها عنهدددا،    يف أقدددداره 

 شؤ ل   كم.
اعيددل عليهمددا السدددالم ال أرض اكدد  املكراددد   قددد كددال سلدددك سددبًبا يف خددر ة هددداجر  امس

  ارساء قإاعد احلج  اعامل اليإ يد يف اك  املكرا .
أ  دددى هللا سدددبكا ه  تعدددال ال ابدددراهيم عليددده السدددالم أل يقصددد  هددداجر  امساعيدددل عليهمدددا 
السدددالم ال صدددكراء اكددد  القا لددد  الددد  ال بشدددر  يهدددا  ال ادددذر،  مدددا كدددال ادددن ابدددراهيم املدددؤان 

 أل اسدديجال لنددداء ربدده  أسعددن  ا قدداد لدده،  نددرة هبدداجر  ابنهمددا ال صددكراء اكدد  املإ ددد اال
 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 
ار أل يرتكهما يف بيداء قا ل  ال ااء ال عل رل يرت  ز جيه   لده الذي رزقه بعد شريف  ا يظ

  يها  ال زرع،  لكنه اليإ يد  اإلميال.
 ق ل رمحه هللا راجًعدا ال اإننده،  هندا كدال السدؤا  ادن هداجر عليهدا السدالم كيدف ترتكندا 

 يف هذا الإادي اجملدل  ال ااء  ال زاد  ال نعام؟!
  رتكها ابراهيم عليه السالم  مل جيإ عليها.

 ؟آ  أار  هبذاك اسيجاب  ألار خالقه  اإاله،  قالت:   همت أل سل
 .:  عمقا   

  رضدديت، إذن ال يضيييا ا الّ بددن ا املؤاندد  املإ دددىل املإقندد  و دده رهبددا  اإالهددا:  قالددت 
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 

 عقيدىل اليإ يد يف   إس أهل هذا البيت اإلخالص. أكرب الدالهل على عمق
 علدددى اهدددر هدددذه العقيددددىل النقيددد  الصدددا ي ،  علدددى يدددد هدددذه القلدددإل املإ ددددىل املؤانددد  قاادددت 
شعاهر  ج بيدت هللا احلدرام،  قدد أق دل ابدراهيم عليده السدالم راجًعدا ال اإننده،  اسيسدلم ألادر 

هددرق ابل أ ددد  مل يلجدده ال أ ددد  مل يسدديعن ربدده  تددر  ز جيدده   لددده اإقنًددا مبددا  عددده هللا  مل ي
ر د سدإى األ دد الدد ل،  قدد اليجده ال ربده  ر دع اليده يديده ايكدرًعا،  لكدن أتددري   كدال 

 يدعإ؟!
 يددد دعددا هللا سددبكا ه  تعددال  قددا :لقددد بلددا يف اإلميددال بيإ يددد الربإبيدد  ابلريًددا عظيًمددا،  

 هددإ اددإقن رل هددذه الددإادي الق ددر القا ددل سدديريد  بلددًدا عدداارًا  ليسددت اسددكًنا لبيددت أ  قريدد  
 جلماع ؟!

نًددددا  قددددا  عليدددده السددددالم اددددا قصدددده هللا علينددددا:  ا اْلبد ل ددددد  آاِّ ددددذ  يُم ر لمِّ اْجع ددددْل ه  }  اِّْس ق ددددا   اِّبْدددددر اهِّ
دد مِّ ( ر لمِّ اِّن ُدد 35  اْجنُدْبدد ِّ   ب دد ِّ  أ ْل  د ْعبُددد  اأْل ْصددن ام    ددْن ت بِّع دد ِّ    ِّ  ددُه اِّ ددن  الن دداسِّ   م  ثِّدد ًا اِّ ن  أ ْضددل ْلن  ك 



 

دديٌم:  ابددراهيم:  ،  دد براهيم عليدده السددالم يهلددإ اددن [36 - 35  ا ددْن ع ص دداَِّ    ِّ  ددك  غ ُ ددإٌر ر  ِّ
اإاله اإقًنا بإعده أل جيعل تلك الصكراء الد  سدينقلإ ال بلدد عظديم آانًدا!!  أل جيعدل هدذا 

 لد  أهله يف أان  أاال  رخاء اسيمر!!الب
 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 

إ اسيسددددمال اددددإاله تعددددال  جينبدددده  جينددددبهم الشددددر   الإهنيدددد   عبددددادىل األصددددنام،  اددددع هددددذا الهلدددد 
 اسدديري ر ملددن أعددرض عندده  أشددر  بدده،  هددذا اخلددإي  احلددذر اددن ابددراهيم اددن الشددر  علددى   سدده 
 علددى أهلدده هددإ اددا جعددل كثدد ًا اددن العلمدداء يعقددد األبددإال  ال صددإ  يف الينإيددف اددن الشددر  

 .(1 "براهيمان أيان ان البالء بعد خليل هللا ااب  سبكا ه  تعال كما قا  ابراهيم الييم : "
ددْن ت بِّع دد ِّ    ِّ  ددُه ( رمحدده هللا اعلًقددا علددى هددذه اآليدد : "310يقددإ  اإلاددام الهددربي    قإلدده    م 

( يقددإ :  مددن تبعدد  علددى اددا أمي عليدده اددن اإلميددال بددك  اخددالص العبددادىل لددك   ددراق عبددادىل  دد مِّ اِّ
،  عااددل مبثددل عملدد      ا ددْن ع ص دداَِّ    ِّ  ددك  غ ُ ددإٌر األ اثل،    دده ادد : يقددإ :    دده اسدد م بسددن  ِّ

يٌم( يقإ :  ان خالف أاري  لم يقبل ا  اا دعإته اليده،  أشدر  بدك،    ده غ دإر لدذ إل  ر  ِّ
 .(2 "املذ بني اخل هاهني ب كلك،  ر يم بعباد  تع إ عمن تشاء انهم

  بعدددد أل ا يهدددى عليددده السدددالم ادددن اناجددداىل ربددده أل يقددديمهم علدددى اليإ يدددد  جيندددبهم الشدددر 
ميدى اإاله رل يرزقهم هللا ان الهعام  الشرال،  لكن مل يكن الهعام  الشرال لذاأ الهعدام 

ىل : الشددرال  ا:ددا:  ،  ميجددى اددإاله أل جيعددل أ ئدددىل اددن الندداس وددإي ال تلددك }لُِّيقِّيُمددإا الص ددال 
 الصكراء القا ل   تقصده، ليعظمِّمإه سبكا ه  تعال  يإ د ه  يشكر ه على آالهه   عمه.

دددْن  قدددد  قدددل لندددا املدددإل سدددبكا ه  تعدددال  ددد   دعاهددده يف قإلددده تعدددال:  ْنُت اِّ َمِّ أ ْسدددك  }ر بد ن دددا اِّ
ىًل اِّدن   ىل    اْجع دْل أ ْ ئِّدد  ْدإِّي ُسرمِّي  ِّ بِّإ اٍد غ ْ ِّ سِّي ز رٍْع عِّْند  بد ْييِّك  اْلُمك ر مِّ ر بد ن ا لُِّيقِّيُمدإا الص دال  الن داسِّ و 

ر بد ن ا اِّ  ك  تد ْعل ُم ا ا ُُنْ ِّ    ا ا  ُدْعلُِّن   ا دا خ ْ  دى  (37  ْم اِّن  الث م ر اأِّ ل ع ل ُهْم ي ْشُكُر ل  اِّل ْيهِّْم   اْرزُقْدهُ 
 .[38 - 37ع ل ى اَّلل ِّ اِّْن ش ْ ٍء يفِّ اأْل ْرضِّ   ال  يفِّ الس م اءِّ:  ابراهيم: 

 
 .(17/ 17  جااع البيال (1 
 .(18/ 17  جااع البيال (2 



 

اسل: ربنددا اَ أسددكنت   يه يددل الكددالم( رمحدده هللا يف سلددك: "310يقددإ  اإلاددام الهددربي  
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  رمايده علدى 

 ..مجيع خلقك أل يسيكلإه.
  ربنددا كدد  تددؤدمى  راهكددك اددن الصددالىل  سلددك  قإلدده  ر بد ن ددا لُِّيقِّيُمددإا الص ددالىل ( يقددإ :  علددت

ْددإِّي اِّل ددْيهِّْم( خددرب بددذلك  ددن  الن دداسِّ و  ىًل اِّ الدد  أ جبيهددا علدديهم يف بييددك اوددرمم.  قإلدده    اْجع ددْل أ ْ ئِّددد 
تعال سكره عن خليله ابراهيم أ ه سهله يف دعاهه أل جيعل قلإل بعض خلقه تندزع ال اسداكن 

 سي زرع عندد بييده اودر م.  سلدك انده دعداء يدم رل يدرزقهم  دج سرييه الذين أسكنهم بدإاد غد 
 .(3 "بييه احلرام

مث أكددد عليدده السددالم علددى أل سلددك كلدده قدداهٌم علددى اليإ يددد،  علددى ارضدداء املددإل سددبكا ه 
ا:ا قصد بذلك رضا هللا عنه يف حمبيه أل يكإل  لدده ادن أهدل  تعال  ناعيه  تعظيمه،  هإ "

ص العبادىل له على اثل الذي هإ لده،  قدا : ربندا ا دك تعلدم ادا و د  قلإبندا الهاع   ،  اخال
 .(4 "عند اسهلينا اا  سهلك،  يف غ  سلك ان أ إالنا،  اا  علن ان دعاهنا

 هاجر أول من سات بني الصفا واملروة 
 لنرجددع اددن جديددد ال أ ددداا القصدد  الدد  ابيدددأميها  هدد  قصدد  هدداجر  امساعيددل عليهمددا 
السدددالم،  اآليددد  الددد  تهرقندددا يدددا ليسدددت بعيددددىل عنهدددا بدددل هددد  ادددن ساأ القصددد   جندددد تكملددد  
دددا  صدددل يددداجر عليهدددا السدددالم بعدددد أل  قصددديهما يف ت اسددد ها تكمليهدددا، يقدددإ  ابدددن عبددداس عم 

دن    يهدا اداء،  ن ِّدد املداء  عهشدت  ا قهدع لبنهدا، تركها ابراهيم عليده السدالم: "  ادع اإل سدا   ش 
،  نظرأ أيم اجلبدا  أد  ادن األرض،  ص دعِّدأ ابلصد ا،  يسدمعت هدل تسدمع  عهش الصيبم 

صإات أ  ترى أ يسا؟  لدم تسدمع،  ارددرأ،  لمدا أتدت علدى الدإادي سدعت  ادا تريدد السدع ،  
كاإل سددددال اجملهددددإد الددددذي يسددددعى  اددددا يريددددد السددددع ،  نظددددرأ أيم اجلبددددا  أد  اددددن األرض، 

ترى أ يسا،  سمعت صدإات،  قالدت كاإل سدال   ص عِّدأ املر ىل  يسمعت هل تسمع صإات، أ 

 
 .( اا بعدها 26/ 17  جااع البيال (3 
 .(28/ 17  جااع البيال (4 



 

الدذي يكددذمل مسعده: صدده،  ددت اسدييقنت،  قالددت: قدد أمسعيدد  صددإتك  دهغث ،  قددد هلكددُت 
لك  جاء هبا  ت ا يهى هبا ال اإضع زازم،  كرل بقداده   دارأ 

 
 هلك ان اع ،  جاء امل

دم  هللاُ أُم  عينا،  عجلت اإل سا    جعلت يف ش نها،  قا  رسإ  هللا صلى هللا ع ليه  سدلم: "ر  ِّ
ا ل ْت ل كا  ْت ز ْاز ُم ع ْينا ا عِّينا" اِّمْساعيل  ل ْإال أن   قا  يا امللدك: ال ودايف الظمده علدى أهدل  ،ع جِّ

ددي ال هللا،  قددا : ال أاب هددذا الريددالم سدديج ء،  يبنيددال    هددذا البلددد،   :ددا هدد  عددني لشددرل ضِّ
 .(5 "بييا هذا اإضعه

الم أ م  شدر عي  السدع  بددني الصد ا  املدر ىل، يقددإ  ابدن عبداس يف سلددك: " هدذه هد  قصدد  ا
 .(6 "ان س عى بني الص  ا  املر ىل ألمُّ امساعيل

 قصة إمساعيل والتسليم ألمر هللا سبحانه وتااىل
ال يكاد البا د يسديهيع تنقيدإ كدل اظداهر اليإ يدد يف هدذا البيدت النبدإي املبدار ،  قدد 

ا ادن اإاقدف رلمِّ هدذا البيدت ابدراهيم عليده السدالم،  ادا زالدت قلإبندا اسيعرضنا مجل  ال رس هب
اليئدد  ابال ددرتام لرب دد  هددذا البيددت بعددد أل مسعنددا اميانددا  يقينهددا اب  سددبكا ه  تعددال،  مل خيلددف 
احلا  أيًكا اع أبناء هذا البيت املبدار ،  قدد جعدل هللا النبدإىل حمصدإرىل يف سلدك البيدت ادن بعدد 

السدددالم،  امساعيدددل عليددده السدددالم ادددن بدددرز رسدددإمي اليإ يدددد يف قلبددده،  اإلميدددال بدددني  ابدددراهيم عليددده
أضددالعه،  اليسددليم  اال قيدداد لربدده،  قددد أ  ددى هللا سددبكا ه  تعددال ال ابددراهيم عليدده السددالم أل 
يددذبال ابندده امساعيددل تقددرُّاًب اليدده،  لددم يددرتدد  مل ييددإال بددل ا قدداد هددذا الندديب املإ ددد بددن ا اهمئندد  

ربدده،  كل ددم ابندده امساعيددل عليدده السددالم،  مددا كددال اددن االبددن املددإقن بدددين هللا  أاددره اال أل  ألاددر
سل م ألاره سبكا ه  تعال  أيقن رل اا كال ان هللا  هإ األصلال  األ  ع،  نلإ ان أبيه أل 

دن  أ ب دتِّ ا ْدع دْل ا دا تُددْؤا ُر  }ق دا      ينقاد ألار هللا سبكا ه  تعال،  قا :  ُ اِّ داء  اَّلل  ُدَِّ اِّْل ش  دي جِّ س 
 .[102الص ابِّرِّين  :  الصا اأ: 

مث  ددداه هللا سددبكا ه  تعددال بكددبش عظدديم،  كددال سلددك بددالء ابيلددى بدده هللا سددبكا ه  تعددال 
 .(7 ابراهيم  ابنه،  ظهر  يه اميانما  تإ يدمها عليهما السالم،  قإىل يقينهما به سبكا ه
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 األ الد بكدددر أل البشدددري   العدددادىل أجدددرى سدددبكا ه هللاه هللا: "( رمحددد 751يقدددإ  ابدددن القددديم  
 شدعب   تعلقدت لده   هبده الإلدد ربده سده  ملدا السدالم عليده  ابراهيم بعده، ان الإالدين ال أ إ
 ابوبدد ، اوبددإل تإ يددد يقيكدد  انصددإ  اخللدد   خلدديال، اوددذه قددد تعددال  هللا مبكبيدده، قلبدده اددن
 اخللد   غد ىل جداءأ الإالدد قلدإ ادن شدعب   الإلدد أخدذ  لمدا  يهدا، غد ه  بدني بينده يشار  ال  أل

 أعظددم هللا حمبدد    كا ددت سودده علددى أقدددم  لمددا اوبددإل، بددذبال  ددهاره اخلليددل، قلددإ اددن تنيزعهددا
  اس اصلك ، الذبال يف يبق  لم املشارك ، شإاهإ ان  ينئذ اخلل   خلصت الإلد حمب   ان عنده

 األادددر  نسددد  املقصدددإد  صدددل  قدددد عليددده، الدددن ا  تدددإنني العدددزم يف هددد  ا:دددا املصدددلك   كا دددت
 .(8 "الرل اراد   صل الرؤ ، اخلليل  صدق الذبيال،   دي

 على التوحيد ب اء البيت
ليا االبيالء بذبال الإلد هإ البالء الإ يد الذي ابيلد  بده ابدراهيم عليده السدالم  ظهدر  يده 

اليده،  أادره أل هللا بكلمداأ أ  داهن اميا ه  تإ يده   سبكا ه  تعال، بل ابيل  عليه السدالم 
،  جعلدددده هللا عددددز  جددددل اااًاددددا للندددداس يف اإلميددددال بدددده  يف تإ يددددده  يف أداء يعمددددل هبددددن  دددده هن

 .(9 ناسك احلجا
 قد أاره هللا سبكا ه  تعال رل يرجع ال اك   يب  هبا بييه احلرام الكعب  املشدر  ،  خد  

}  اِّْس ج ع ْلن ددا اْلبد ْيددت  ا ث اب ددً  لِّلن دداسِّ اددا ذخددذ عندده القصدد  كددالم هللا سددبكا ه  تعددال  يددد يقددإ : 
ددْن ا ق ددامِّ اِّبْدددر اهِّيم  ُاص ددل   ددر ا بد ْيدد ِّ  لِّله دداهِّ ِّني    أ ْانًددا   او ِّددُذ ا اِّ يم    اِّمْس اعِّيددل  أ ْل ن همِّ

ددْدمي  اِّل  اِّبْدددر اهِّ ى   ع هِّ
 .[125  اْلع اكِّ ِّني    الرُّك عِّ السُُّجإدِّ:  البقرىل: 

ارجعدددا للنددداس  اعددداسا،  دددا  سدددبكا ه  تعدددال أادددر ابدددراهيم ببنددداء هدددذا البيدددت الدددذي "جعلددده 
،  أيًكا جعلده هللا سدبكا ه  تعدال آانًدا (10 "قكإل انه  نراأيتإ ه كل عام  يرجعإل اليه،  ال ي

 
ارجكاتدده  أدليدده  لدديا هددذا اقددام ت صدديل اددن املعددر ي اخلددالي بددني العلمدداء يف حديددد الددذبيال اددن أبندداء ابددراهيم عليدده السددالم  لكددل قددإ   (7 
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،  كا دت هدذه هد  عاقبد  (11 عرض له  ت خدرة اندهيي  ال إهيهج  القاتل أبيه  يف الرجل لق ي
 البناء على اليإ يد كما أار هللا سبكا ه  تعال.

 قد أاره هللا سبكا ه  تعال أل يب  البيت اهه رًا ان الشر  الإهني   عبدادىل األصدنام،  أل 
يبنيدددده علددددى اإلميددددال اب  سددددبكا ه  تعددددال  تإ يددددده يف العبددددادىل  يف الربإبيدددد ،  أل جيعلدددده اددددالًسا 

ه؛  اكددامًي للمإ دددين  يههددر اددن أهددل الشددر   الإهنيدد ، سددإاء عنددد بناهدده   سيسدده أ  بعددد بناهدد 
ليكدددإل حمدددال  لعب ددداد هللا سدددبكا ه  تعدددال ادددن الهددداه ني  العددداك ني  املصدددلني، كمدددا قدددا  تعدددال: 

ددعِّ السُّددُجإدِّ: ددر ا بد ْيدد ِّ  لِّله دداهِّ ِّني    اْلع دداكِّ ِّني    الرُّك  يم    اِّمْس اعِّيددل  أ ْل ن همِّ
ددْدمي  اِّل  اِّبْدددر اهِّ  البقددرىل:  }  ع هِّ

125]. 
  أاددرمي ابددراهيم  امساعيددل بيههدد  بيدد  للهددداه نيرمحدده هللا: "( 310يقددإ  اإلاددام الهددربي  

" اليههدد " الددذي أارمهددا هللا بدده يف البيددت، هددإ تههدد ه اددن األصددنام،  عبددادىل األ اثل  يدده،  اددن 
 .(12 "الشر  اب 

مث دعدددا هللا سدددبكا ه  تعدددال أل يدددرزق أهدددل هدددذا البلدددد األادددن  أل يريددددق علددديهم ابلثمدددراأ 
املعنإيددد ،  أل جيعلهدددا ألهدددل اإلميدددال  اليإ يدددد،  أادددا ادددن ك دددر  قدددد قدددا  هللا ر إاعهدددا احلسدددي    

دددُ :  البقدددرىل: تعدددال:  }ق دددا     ا دددْن ك   دددر    هُا يمُِّعدددُه ق لِّدددياًل مُث  أ ْضددده رُُّه اِّل  ع دددذ الِّ الن دددارِّ   بِّدددْئا  اْلم صِّ
126]. 

اليإ يدد كمدا سدبق أل  قدانا هبذه املقدا  لينجل  للقارئ أل أسدا هدذا البيدت قدام علدى 
سكددرمي،  ابل عددل قدددم ابددراهيم عليدده السددالم اددن  لسددهني ال اكدد   بددىن البيددت احلددرام  اعدده ابندده 
امساعيل عليه السالم ينا له احلجارىل،  ارت ع به البناء  قام على  جر ليكمل البنداء  هدإ اقدام 

سدبكا ه  تعدال  يعظ دم،  ابراهيم املإجإد  ت زاا نا هذا؛  كال املقصدإد ادن سلدك أل يعبدد هللا
ن ا اِّ  دك    ايما اا سكر هللا تعال:  يُم اْلق إ اعِّد  اِّن  اْلبد ْيتِّ   اِّمْس اعِّيُل ر بد ن ا تد ق ب ْل اِّ }  اِّْس يد ْر  ُع اِّبْدر اهِّ

يُع اْلع لِّيُم:  البقرىل:   .[127أ ْ ت  الس مِّ
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ر عدددا القإاعدددد ادددن البيدددت  مهدددا  يف اخبدددار هللا تعدددال سكدددره أنمدددا يقدددإ  اإلادددام الهدددربي: "
دليدل  اضدال علدى أل بناءمهدا سلدك مل يكدن  -يقإالل: ربنا تقبدل اندا ا دك أ دت السدميع العلديم 

اسكنا يسكنا ه،  ال اندزال ينزال ده، بدل هدإ دليدل علدى أنمدا بنيداه  ر عدا قإاعدده لكدل ادن أراد 
 .(13 تقبل انا""ربنا  أل يعبد هللا تقراب انهما ال هللا بذلك.  لذلك قاال

 بندداؤه انهمددا كددال تقددراًب ال هللا سددبكا ه  تعددال  اسعددامًي  اقددرارًا لدده ابليإ يددد،  أيًكددا كددامي 
ددنْ  ل ددك   ُاْسددلِّم نْيِّ    اْجع ْلن ددا ر بد ن ددا}يلهجددال ابليإ يددد  االسيسددالم   سددبكا ه،  كددامي يقددإالل:     اِّ

ن اا ن     أ رِّمي   ل ك   ُاْسلِّم  ً  أُا  ً  ُسرمِّي يِّن ا ك  ن دا   تُدإْ  اسِّ يمُ  اليد دإ الُ  أ  ْدت   اِّ  دك   ع ل يدْ ، [128: البقدرىل:  الدر  ِّ
 يف اعددددك  شددددر  ال لهاعيددددك، خاضددددعني ألاددددر ، اسيسددددلمني  اجعلنددددا: بددددذلك يعنيددددالأي: "
 .(14 "غ   العبادىل يف  ال سإا ، أ دا الهاع  

   ا ددنْ } أخددرب هللا سددبكا ه  تعددال أل اليدده هدد  امللدد  احلقدد  الدد  يهلبهددا كددل عاقددل  قددا : 
ل دد ِّ  ع ددنْ  يد ْرغ ددإُ  دد ِّه   ا ددنْ  اِّال   اِّبْدددر اهِّيم   اِّ ددهُ  س     أخلدد  : ربدده لدده قددا ،  قددد "[130: البقددرىل:   د ْ س 
 العبددادىل،  أخلصددت ابلهاعدد ، خكدعت: لربدده جميبددا ابددراهيم قدا   ابلهاعدد ،    اخكددع العبدادىل،
،   صددى ابليإ يددد  اإلخددالص   سددبكا ه  تعددال (15 "غدد ه د ل  ادددبرها اخلالهددق مجيددع ملالددك

 يف العبادىل سرييه ان بعده.
 يف آيدد  أخددرى أخددرب هللا سددبكا ه  تعددال صددرا   ببندداء البيددت علددى اليإ يددد، قددا  تعددال: 

بْدر اهِّيم   بد إ ْأمي     اِّسْ } ًئا بِّ  ُتْشدرِّ ْ  ال   أ لْ  اْلبد ْيتِّ  ا ك ال   إلِِّّ ديدْ درْ  ش     الرُّك دعِّ    اْلق داهِّمِّني   لِّله داهِّ ِّني   بد ْيد ِّ     ن همِّ
دددُجإدِّ  يقددديم هدددذا البيدددت اعظمًِّمدددا لددده جمينبًدددا اإلشدددرا  بددده سدددبكا ه  ،  دددهاره أل[26: احلدددج:  السُّ

علدددى أسددداس: }أ ْل ال  تعدددال يف عبادتددده  اههدددرًا لددده ادددن عبدددادىل األ اثل،  قدددد أادددره أل يقيمددده 
ا ليقإى هللا ان أ   حلظ   ًئا:؛  لليإ يد أُقِّيم املسجد احلرام،  ُأسمِّ يدْ  .ُتْشرِّْ  بِّ ش 

على اليإ يد أاره هللا سدبكا ه  تعدال أل يددعإ النداس ال  كما أاره هللا تعال ببناء البيت 
حلْ ددجمِّ  الن دداسِّ  يفِّ    أ سمِّلْ }احلددج،  قددا  تعددال:  ْتُددإ    ابِّ ددااًل  أي  ْتِّددني   ض ددااِّرٍ  ُكددلمِّ     ع ل ددى رِّج  ددنْ  أي     ددجمٍ  ُكددلمِّ   اِّ
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يددقٍ  ،  نددادى بددذلك  بلددا  داهدده كددل أهددل األرض،  تيابعددت األجيددا  علددى [27: احلددج:   ع مِّ
 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 

جتعدددل العبدددادىل  الهاعددد  لددده   دددده سدددبكا ه  تعدددال د :دددا  دددد أ  يف احلدددج ابألادددر ابليإ يدددد  أل 
دن   الدرمِّْجا     داْجي نُِّبإا}شريك،  قا  تعدال:  لِّ  اِّ  غ دْ    َّللِّ ِّ  ُ ند   داء   (30  الدزُّ رِّ  قد دْإ      اْجي نِّبُدإا اأْل ْ اث 

ِّكِّني   َّلل ِّ  ُيْشرِّ ْ    ا نْ  بِّهِّ  ُاشْر ْدإِّي أ  ْ  اله ْ ُ   د ي ْنه ُ هُ  الس م اءِّ  اِّن   خ ر     ك ه :  ا ابِّ دالٍ  يفِّ  الدرمِّيالُ  بِّدهِّ  و   ا ك 
يقٍ   الشدر ،  قإ  األ اثل، عبادىل ينبإاجي ،  هار هللا تعال الناس رل[31 - 30 :احلج:  س كِّ

 األ اثل د ل خالصددددا لدددده  العبددددادىل الهاعدددد    ا ددددراد لدددده، اليإ يددددد اخددددالص علددددى   اسدددديقيمني
 بعدده يف  مثلده د  ده، ادن شديئا اب  ُيشدر  ادن    ده د  ه، ان شيئا به اشركني غ   األصنام،

 الهدد   ينه دده السددماء اددن خددرم  اددن ا ثددل ربدده، عددن  سهابدده  هالكدده احلددقم   اصدداب   ايدددى اددن
 .بعيد ان يع  سكيق، اكال يف الريال به هإأ أ   هلك،

اليإ يددد،  أاددره هللا تعددال رل جيعلدده حمددال  ألهلدده،  قددد كددال البندداء البيددت اددن أساسدده علددى 
 كدددال عليددده السدددالم يبيددد   هدددإ يددددعإ ألهدددل اليإ يدددد، مث ميدى النددداس ال احلدددج   دددذرهم ادددن 

 الشر  اب  تعال  خإ هم انه،  هذا كله يدلنا على الرتابط الإهيق بني احلج  اليإ يد.
 شركونبذ الاتباع إبراهيم عليه السالم يف التوحيد 

سبكا ه  تعال ابتباع ابراهيم عليه السالم يف هذا املنهج الذي سار عليه ادن   قد أار هللا
اليإ يدد  اإلميدال اب  سدبكا ه  تعدال،  أل  سد  علددى احلني يد  السدمك  الد  سدار عليهدا عليدده 

ن ا مُث  } السالم، قا  هللا تعال:  يدْ نِّيً ا اهِّيم  اِّبْدر   اِّل     ات بِّعْ  أ لِّ  اِّل ْيك   أ ْ    : اْلُمْشدرِّكِّني   اِّن   ك ال      ا ا   
،  كث ًا اا يرد يف القرآل سكر ابدراهيم عليده السدالم ليؤكدد علدى تإ يدده  اميا ده [123: النكل 

ْي ُد ا   ص ار ى أ  ْ  ُهإًدا ُكإ ُإا    ق الُإا} ين   عنه الشر ، قا  تعال:  ل د    ب دلْ  ُقلْ  و  نِّيً دا اِّبْددر اهِّيم   اِّ    
ددددال      ا دددا دددن   ك  اَِّ  اِّ  ددد ِّ  قُددددلْ }،  قدددا  تعددددال: [135: البقددددرىل:  اْلُمْشددددرِّكِّني   اِّ ددددد  ددددر ا ٍ  اِّل   ر بمِّ  ه   صِّ

ل د    قِّي ًمدا دِّينًدا ُاْسي قِّيمٍ  نِّيً دا اِّبْددر اهِّيم   اِّ دال      ا دا    دن   ك     ُ ُسدكِّ  ص دال  ِّ  اِّل   قُدلْ ( 161  اْلُمْشدرِّكِّني   اِّ
دددددرِّيك   ال  ( 162  اْلع دددددال مِّني   ر لمِّ  َّللِّ ِّ    ا  دددددا ِّ    حم ْي ددددداي   دددددْرأُ    بِّدددددذ لِّك   ل دددددهُ  ش   اْلُمْسدددددلِّمِّني   أ    ُ    أ مي   أُاِّ
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 يف اإضع آخر ان تلك املإاضع أخرب هللا تعال عن تإ يد ابراهيم عليده السدالم مث أرد ده 
ل دد      ددات بُِّعإا}بددذكره بناهدده للبيددت علددى هددذا اليإ يددد، قددا  تعددال:  نِّيً ددا اِّبْدددر اهِّيم   اِّ ددال      ا ددا    ددن   ك   اِّ

دددع   بد ْيدددتٍ  أ       اِّل  ( 95  اْلُمْشدددرِّكِّني   ددد    ل ل دددذِّي لِّلن ددداسِّ  ُ ضِّ   ِّيدددهِّ ( 96  لِّْلع دددال مِّني     ُهدددًدى ُاب ار ًكدددا بِّب ك 
أٌ  ل دهُ    ا دنْ  اِّبْدر اهِّيم   ا ق امُ  بد يمِّن اأٌ  آ   دال    د خ  نًدا ك  َّللِّ ِّ  آاِّ دجُّ  الن داسِّ  ع ل دى     اِّل ْيدهِّ  اْسدي ه اع   ا دنِّ  اْلبد ْيدتِّ   ِّ
ي  اَّلل       ِّل   ك   ر      ا نْ  س بِّياًل   [97 - 95: عمرال آ :  اْلع ال مِّني   ع نِّ  غ  ِّ

 لددإ ال ظنددا هنددا جنددد اليددإا  الددذي جعلدده هللا يددذه القكددا  هنددا ينبئنددا عددن اركزيدد  اخلليددل 
ابدددراهيم عليددده السدددالم ادددع قكدددي  اليإ يدددد  عالقيددده ودددج بيدددت هللا احلدددرام،  دددا  سدددبكا ه  تعدددال 

لدددى الددددمين الدددذي ارتكددداه هللا حمقدددني يف دعدددإاكم أ كدددم عميقدددش أهدددل الكيدددال ر كدددم ال كنددديم "
أل بياهدده  ُرسددله ت" دداتبعإا الدد  ابددراهيم"، خليددل هللا،  دد  كم تعلمددإل أ دده احلددق الددذي ارتك دداه هللا 

 -يعدد  االسدديقاا  علددى اإلسددالم  شددراهعه-اددْن خلقدده دينًددا،  ابيعددد بدده أ بيدداء ه، سلددك احلني يدد  
 ال ييندذ  ،  يف عبادته أ ًدا ان خلقهمل يكن يشر  ...،    هد ل اليهإدي   النصرا ي   املشرك  

بعككم بعًكا أراباًب ان د ل هللا تهيعإنم كهاع  ابراهيم ربه ت  أ يم   اعشدر  عبددىل األ اثل، 
 ددال تينددذ ا األ اثل  األصددنام أراباًب،  ال تعبددد ا شدديًئا اددن د ل هللا،  دد ل ابددراهيم خليددل الددرمحن  

غدد  اشددرا  أ ددد اعدده  يدده.  كددذلك أ دديم أيًكددا، كددال دينُدده اخددالص العبددادىل لربدده   ددد ه، اددن 
 هخلصددإا لدده العبددادىل  ال تشددركإا اعدده يف العبددادىل أ ددًدا،  دد ل مجدديعكم اقددرُّ ل رلم ابددراهيم كددال 
على  قم   هْدى اسيقيم،  اتبعإا اا قدد أمجدع مجديُعكم علدى تصدإيبه ادن اليده احلني يد ،  دعدإا 

أل دزال،   ندا بدد ع ابيددعيمإها ال ادا قدد أمجعديم اا اخيل يم  يه ان ساهر امللل غ هدا، أيهدا ا
عليددده أ ددده  دددق،  ددد ل الدددذي أمجعددديم عليددده أ ددده صدددإاٌل   دددق ادددن الددد  ابدددراهيم، هدددإ احلدددق الدددذي 
ارتكددديُيه  ابيعثدددُت بددده أ بيددداه   رسدددل ،  سددداهُر سلدددك هدددإ الباندددل الدددذي ال أقبلددده ادددن أ دددد ادددن 

 .(16 "خلق  جاء َ به يإم القياا  
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بيدت أركدال اليإ يدد أخدرب هللا سدبكا ه  تعدال عدن البيدت الدذي شدي ده  بعد اال يهاء ادن تث
 لعبدادىل هللا  يده ابارًكدا  هدًدى ؛أ   بيدت  ضدع للنداس"ابراهيم عليه السالم على اليإ يد؛  هإ 

 .(17 " اآاًب لُنْسك الناسكني  نإاي الهاه ني، تعظيما    اجالال له
 اخلليل إبراهيم. امللك عبد الازيز يسري على هنج 

 بعدد هددذه اجلإلد   ددإ  بنداء ابددراهيم للكدج علددى اليإ يدد  تيددابع أهلده علددى سلدك لنددرى اددا 
أقدددام الددذي كددال عليددده امللددك عبدددد العزيددز رمحددده هللا يف السددنإاأ األ ل  دددني قدددم للكدددج،  قددد 

وثندا  علدى هدذه القكدي  الكدربى،  هدذا ادا جندده ال يف احلدجتده اكلمامللك عبد العزيز رمحه هللا  
ددد،  قددد اسددديقبله أهدددل اكددد   أقدددااإا لدده اهدبددد  عشددداء1347عدددام  عددن :دددإسة يف  ألقدددى  يهدددا   ،هد

 صر ح  كر ر رل د ليه قاهم  على اليإ يد ليا اال،  على اتباع الكيال  السن  ليا  كلميه، 
ردن لسدنا أصدكال ادذهإ  سا  ديد ه يف كث  ان اقإالته  خهاابته، يقدإ  رمحده هللا: " اال،

جديد  عقيدىل جديدىل،  مل أيأ حممد ابن عبدالإهال ابجلديدد،  عقيددتنا هد  عقيددىل السدلف 
 .. اا كال عليه السلف الصاحل. ،ملسو هيلع هللا ىلصالصاحل ال  جاءأ يف كيال هللا  سن  رسإله 

الإهدال يددعإ اليهدا،  هدذه هد     اإلسدالم حممدد ابدن عبددهد  العقيددىل الد  قدام شدي هذه
خالصدد  اددن كددل شدداهب ، انزهدد  اددن   -عددز  جددل-عقيدددتنا،  هدد  عقيدددىل ابنيدد  علددى تإ يددد هللا 

كل بدع ،  عقيدىل اليإ يد هذه ه  ال   دعإ اليهدا،  هد  الد  تنجيندا ادا ردن  يده ادن ا دن 
 .. أ صال.

 ادددا هدددم ببدددالريني سدددعادىل  ،ملسو هيلع هللا ىلص  سدددن  رسدددإله ال املسدددلمني مددد  ادددا داادددإا علدددى كيدددال هللا
 ...الدارين
كنُت 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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 يكت هذه البالد  مل يكن عندي ان األعيداد سدإى قدإىل اإلميدال  قدإىل اليإ يدد،  ادن  لقد
 .(18 "اا عزيزً اليجدد غ  اليمسك بكيال هللا  سن  رسإله،  نصَر هللا  صرً 

 اخلامتة
احلج عبادىل تإ يدي  قاهم اعامله على اليإ يد،  بناه يف خيام هذا العمل جند أ نا أيقنا أل 

  براهيم  أهله   لده هم ان بنإا البيت   شرعه الشارع على أسا اإلميال  ا راد العبادىل  ، 
 .احلرام على اليإ يد،  يم اإاق هم  جهإدهم يف اليإ يد

أام األرض اا أ سن أل ُنيم القإ  هنا مبا بدأميه به يف أ   البكد،  هإ اجيماع   
على اعيبار ابراهيم عليه السالم  االعرتاي ب كله  اكا يه،  هذا كله كال بعد جهاده  بذله 

}  اْجع ْل  ِّ يف سبيل اليإ يد كما رأينا يف هذا البكد  الذي قبله،  كال ان دعاهه أل قا : 
رِّين :  الشعراء:  ْدٍق يفِّ اآْلخِّ الناس سكرًا مجيال  هناء   اجعل   يف ، أي: "[84لِّس ال  صِّ

دعا بذلك  جعله هللا ارضي ا عند غالإ  ، (19 " سنا، ابقيا  يمن جي ء ان القر ل بعدي
  بعيسى إا،  النصارى آانعليهما السالم بعيسى  ا ك ر  مبإسى إاآان اليهإد أهل األرض، 
 . مبكمد صلى هللا عليه  سلم،  كلهم ييإل ابراهيم  ا ك ر  عليه السالم
لينظر يف اميا ه  تإ يده  عالقيه اب  سبكا ه احلصيف يعيرب هبذه األ داا   العاقل

    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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