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وإذ بوأنا إلبرإىيم مكان إلبيت
ممخص إلخطبة

 -1إلشوق إلى بمد إهلل إلحرإم -2 .قصة بناء إلكعبة إلمشرفة -3 .عظمة بيت إهلل تعالى وحرمتو.
 -4فضل عشر ذي إلحجة وما يشرع فييا من أعمال.
-------------------------

إلخطبة إألولى

أييا إلناس ،إنو وفي مثل ىذه إأليام من كل عام فإن قموب ٍ
كثير من إلمسممين ال تفتَأ تذ ُك ُر بمدإ من
إن كثي إر من أىل إإليمان في مثل ىذه إأليام َلتَسرح أفئدتيم وعقوليم ٍ
إلبمدإن في أرض إهللَّ ،
لبمدة
ُ
ليست ككل إلبالد ،فيي كانت أرضا قاحمة ليس فييا إلماء وال إلشجر ،بو ٍإد غير ذي زرع ،ومع ذلك

قموبا تكاد تطير شوقا إلى إلسفر إلييا ولو أن يبيع كل ما يممك.
فإن ً
ىي ـ أييا إلكرإم ـ ليست بالد فسق وفساد ،وال بالد سياحة لحسن طبيعتيا وروعة جماليا ،كالَّ،
صاحب إلثالثة أحرف إال ويزدإد
ولكنيا تحمل شيئا أكبر من ذلك كمِّو ،وإنو وبمجرد أن ُيذ َكر إسميا
ُ

أُنس إلقموب إلمؤمنة وتبتيج أساريرىا؛ مكةِ ،إ َّن أ ََّو َل ب ْي ٍت و ِ
ض َع ِلمنَّ ِ
اس َلمَِّذي بِ َب َّك َة ُم َب َارًكا َو ُى ًدى
ُ
َ ُ
ِ
إلن ِ ِ
ات مقَام إبرإىيم ومن َد َخمَو َكان ِ
ِلْمعالَ ِمين ِف ِ
آمًنا َوِلمَّ ِو َعمَى َّ
اع
إستَ َ
ط َ
يو َآي ٌ
ََْ
ُ َ
َ َ
اس ح ُّج إْل َب ْيت َم ْن ْ
ات َبي َِّن ٌ َ ُ
ال [آل عمرإن.]97 ،96 :
ِإَل ْي ِو َسبِي ً
فما ىذإ إلبيت يا ترى؟ وما ِس ُّر تعمق إلمسممين بو؟

أثر
ذلكم ىو بيت إهلل إلعتيق إلذي رفع قوإعده إبرإىيم خميل إلرحمن وإبنو إسماعيل عمييما إلسالمٌ .
ورمز لمحنيفية إلسمحة ،وما برح ىذإ إلصرح يطاول إلزمان ،شامخ إلبنيان ،ثابت
خالد ،وبناء شامخٌ ،

إألركان ،في منعة من إهلل وأمان.

ٍ
دوحة بين جبال
جاء إبرإىيم عميو إلسالم بياجر وبابنيا إسماعيل وىي ترضعو ،حتى وضعيا عند
فارإن فوق إلزمزم ،وليس بمكة يومئذ أحد ،فوضعيما ،ووضع عندىما ِجرإبا فيو تمر ِ
وسقاء فيو ماء،
ً
ٌ
ثم قفَّى إبرإىيم عميو إلسالم .مضى منطمقًا ،فتبعتو أم إسماعيل بقمب و ٍ
إجف قمق ،فقالت :أين تذىب

إنس وال شيء؟! وال زإلت تُ َك ِّرُر عميو ذلك
يا إبرإىيم؟! أين تذىب؟! أتتركنا بيذإ إلوإدي إلذي ليس فيو ٌ
مرًإرإ ،وجعل ال يمتفت إلييا ،فقالت لو بعد ذلك :آهلل أمرك بيذإ؟ قال :نعم ،قالت وبمسان إلوإثق باهلل

إلمتوكمة عمى إهلل :إ ًذإ ال يضيعنا.

ما أعظمو من توكل! وما أصدقو من لجوء عمى إلحي إلقيوم! ال ماء وال طعام ،وال أخ وال أب

يؤمنيا إذإ إحمولك عمييا
أرض قيعان ،وجبال وىوإم ،فمن يؤنسيا إذإ غاب إألمان ،ومن ِّ
حميمٌ ،
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إلظالم؟! كل ىذه إلصعاب وغيرىا ذإبت كما يذوب إلممح في إلماء عند أمر إهلل ،إستجابة ما

إنقياد ما أسرعو! وتوكل وإمتثال ما أصدقو!
أروعيا! و ٌ
جمست ىذه إلمرأة إلمؤمنة ىي وإبنيا إلرضيع ،جمست ىذه إلمرأة إلضعيفة في ذلك إلوإدي إلموحش،

أما إبرإىيم عميو إلسالم فقد
إب سيسفُّيا ،وتارةً ظالم إلميل سيمفيا .و َّ
فتارةً
سيقمقيا ،وتارة غبار وتر ٌ
ىدوء ُ
ٌ
أيضا
كان يمشي خطوإت ثقيمة ،يصارع معيا ألم إلفرإق ومعاناة ذلك إالبتالء إلعظيم ،فما أعظمو ً
ُمةً َقانِتًا ِ
ِ ِ ِ
هلل
ان أ َّ
يم َك َ
من صبر وتوكل مع إيمان رإسخ كالجبال يحممو ىذإ إلنبي عميو إلسالم! إ َّن إ ْب َرإى َ
ِ
حنِيفًا ولَم ي ُ ِ
ين.
إلم ْش ِرك َ
ك م َن ُ
َ َْ
َّ
قرة عينو وفمذة كبده في إلعرإء ،حتى إذإ كان عند إلثنية
مضى إبرإىيم عميو إلسالم وقد خم َ
ف ورإءه ّ
حيث ال يرونو وقف عميو إلسالم بعيدإ عنيم ،يقف وقوف إألب إلحاني ،ويستقبل بوجيو إلبيت
ك إْل ُم َح َّرِم َرب ََّنا
نت ِم ْن ُذ ِّري َِّتي بِ َو ٍإد َغ ْي ِر ِذي َزْرٍع ِع ْن َد َب ْي ِت َ
َس َك ُ
متضرًعا إلى ربو ويناجيوَ ،رب ََّنا ِإِّني أ ْ
ِ َّ ِ َّ
ِِ
إلن ِ
اج َع ْل أَ ْفئِ َدةً ِم ْن َّ
ون [إبرإىيم.]37 :
يموإ إلصَّالةَ َف ْ
اس تَ ْي ِوي ِإلَ ْي ِي ْم َو ْإرُزْقيُ ْم م ْن إلث َم َرإت لَ َعميُ ْم َي ْش ُك ُر َ
ل ُيق ُ
ذكر إبن كثير عن إبن عباس ومجاىد وسعيد بن جبير وغيرىم :لو قال( :أفئدةَ إلناس) الزدحم عميو
فارس وإلروم وإلنصارى وإلناس كميم ،ولكن قالِ :م َن إلنَّ ِ
اس فاختص إلمسممون.
ِ
ب من ذلك
شر ُ
ثم ذىب إبرإىيم عميو إلسالم في طريقو ،وبعد ذلك جعمت أم إسماعيل تُرضعُ ولدىا وتَ َ
ِ
ويتمبط ،فانطمقت
وع ِط َش إبنيا ،وجعمت تنظر إليو يتموى ّ
إلماء ،حتى إذإ نفد ما في إلسِّقاء َعطشت َ
في ذلك إلوإدي وىي ال تموي عمى شيء ،ولكن كرإىية أن تنظر إلى إبنيا ،فقامت عمى إلصفا ثم

أحدإ ،ثم أتت إلمروة فقامت عمييا ونظرت ىل ترى
أحدإ ،فمم َتر ً
إستقبمت إلوإدي تنظُ ُر؛ ىل ترى من ً
أحدإ ،ففعمت ذلك سبع مرإت ،قال إبن عباس :قال إلنبي (( :فمذلك سعى إلناس
أحدإ فمم تر ً
ً
ِ
أيضا ،فإذإ ىي
فمما أشرفت عمى إلمروة سمعت صوتا ،فقالت :صو ،ثم َّ
بينيما))َّ .
تسمعت ،فسم َعت ً
بالممك عند موقع زمزم ،فبحث بعقبو وقيل :بطرف جناحو حتى ظير إلماء ،فجعمت تخوضو بيدىا،
فإن ىذإ بيت إهلل ،يبنيو ىذإ
فشربت وإرتوت وأرضعت ولدىا ،فقال ليا إلممك :ال تخافي إلضيعةّ ،
ضيِّعُ أىمو .روإه إلبخاري.
إلغالم وأبوه ،وإن إهلل ال يُ َ

يدإ من
أييا إلمسممون ،عباد إهلل ،يا من تستعجمون إلنصر وإلفرج ،ىا ىي ىاجر تحكي لنا أ
ُنموذجا فر ً
ً
إلح َزن ،وىي تتعرض لممحنة ،وتنتظر إلفرج من ِّ
رب
نماذج إلصبر وإنتظار إلفرج وإنقشاع ألم ِّ
إليم و َ

بدءإ بتفج ِ
إيذإنا ببدء حياة جميمة ليذه إلبقعة إلمباركة ،في
ُّر ماء زمزم ،ليكون ً
إلسماء ،فجاءىا إلفرجً ،
فج
ىذه إألرض إلموإت ،بو ٍإد غير ذي زرع ،ثم بعد ذلك إذإ بأفئدة إلناس تتياوى إلييا من كل ّ

إلعدد عظيمة
عميق ،فإن مع إلعسر يسرإ ،إن مع إلعسر يسرإ ،وصار إسماعي ُل إلرضيعُ أمة كبيرة َ
إلغناء ،ومن نسمو صاحب إلرسالة إلعظمى حبيبنا ونبينا محمد صموإت ربي وسالمو عميو.

فيقوم إبرإىيم ببنائو ىو وإبنو
فيأم ُر إهلل إبرإىيم عميو إلسالم أن يرفع قوإعد ىذإ إلبيت،
وتمر إأليامُ ،
ُ
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ِ
ِ
إج َعْم َنا ُم ْسِم َم ْي ِن لَ َك َو ِم ْن ُذ ِّريَّتَِنا أُ َّمةً
إسماعيل وىما يقوالنَ :رب ََّنا تَقَب ْ
يم َرب ََّنا َو ْ
َّل ِمَّنا ِإَّن َك أ َْن َ
ت إلسَّميعُ إْل َعم ُ
ت إلتََّّوإب َّ ِ
مسِممةً لَ َك وأ َِرَنا م َن ِ
ث ِفي ِي ْم َر ُسوالً ِم ْنيُ ْم َي ْتمُو َعمَ ْي ِي ْم
يم َرب ََّنا َو ْإب َع ْ
ب َعمَ ْي َنا إَِّن َك أ َْن َ
اس َك َنا َوتُ ْ
ُ
َ َ
ُْ َ
إلرح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
يم [إلبقرة.]129-127 :
ت إْل َع ِز ُ
اب َوإْلح ْك َم َة َوُي َزِّكي ِي ْم ِإنَّ َك أ َْن َ
َآيات َك َوُي َعم ُميُ ْم إْلكتَ َ
يز إْل َحك ُ

ق إهلل أىمو من إلثمرإت ما كفاىم
فاستجاب إهلل دعاء أبي إألنبياء ،فيوت إلقموب إلى ىذإ إلبيتَ ،وَرَز َ
وأفاض عمى َمن ِسوإىم ،وظل ىذإ إلبيت إلعتيق شامخا عمى مر إألزمان وإلدىور وإألحقاب ،وعناية
إهلل ال تزإل تحفظ ليذإ إلبيت ُحرمتو وتحيطو باإلجالل وإإلكبار ،وال تزإل ِقصة إلفيل شاىدةً عمى
َّ
ُحرمة ىذإ إلبيت إلعظيم ،ودليالً عمى َّ
ض ّل.
أن من
إستعز بغير إهلل َذ ّل ومن لجأ إلى غير إهلل َ
ثم تتوإلى إأليام وإلسنون إلى أن يأتي زمن خاتم إألنبياء وسيد إلمرسمين  ،وىو بين أىمو وقومو،

تنشب
إألسود بيديو إلكريمتين ليضعو في موضعو ،فيقضي بذلك نزإعا وفتنة كادت
فيحمل إلحجر
َ
ُ
بين بطون قريش.
إخوة إإليمان ،وبعد بعثتو وإشتدإد أذى قري ٍ
ش عميو أُِذ َن لو باليجرة إلى إلمدينة لتكون فاتحة إألمل
َِّ
آن َل َر ُّإد َك ِإَلى َم َع ٍاد [إلقصص ]85 :يعني:
ض َعَم ْي َ
وبارقة إلنصر ،كما قال تعالىِ :إ َّن إلذي َف َر َ
ك إْلقُ ْر َ

إلى مكة ،حكى ذلك إلبخاري وإلنسائي عن إبن عباس في تفسيرىما كما ساقو إبن كثير في تفسيره.
وبعد حياة طويمة ومريرة ممؤىا إلجياد وإلصبر وإلتربية وإلتضحية يُتِ ُّم إهلل لنبيو أمنيتو برجوعو إلى
ق بو عبر مر إلسنين من رجس إألوثان وطاعة
بمده مكة ،فيعود إلى بيت إهلل ُلي َ
طيِّرهُ مما َعمُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
إلشيطان ،وليكون إلدين كمُّو هلل ً ِ َّ
ون
مين م ْن َقْب ُل َوِفي َى َذإ ل َي ُك َ
حنيفا ،ممةَ أَبِي ُك ْم ِإ ْب َرإىي َم ُى َو َس َّما ُك ْم إْل ُم ْسم َ
إلن ِ ِ
إء َعَمى َّ
يموإ [إلحج.]78 :
َّ
إلر ُسو ُل َش ِي ً
يدإ َعَم ْي ُك ْم َوتَ ُك ُ
ونوإ ُشيَ َد َ
اس َفأَق ُ
فاستجاب إهلل بعد ىذإ كمو لدعوة إلخميل إبرإىيم عميو إلسالم ،ولبَّى دعوتو ،وآتاه مطمبو ،فقال :أ ََوَل ْم
ُنم ِّكن لَيم حرما ِ
إت ُك ِّل َش ْي ٍء ِرْزقًا ِم ْن لَ ُدَّنا [إلقصص ،]57 :وقال :أ ََولَ ْم َي َرْوإ أَنَّا
آمًنا يُ ْج َبى ِإلَ ْي ِو ثَ َم َر ُ
َ ْ ُْ َ َ ً
َّ
جعْم َنا حرما ِ
اس ِم ْن َح ْوِل ِي ْم [إلعنكبوت.]67 :
آمًنا َوُيتَ َخط ُ
ف إلنَّ ُ
َ َ ََ ً
فمنتأمل ـ أييا إإلخوة إألكارم ـ إلى عظمة بيت إهلل إلحرإم وأىميتو في قموب إلمسممين ،حتى بقي في
كل ٍ
ظل إإلسالم إلمتين شامخا عزيزإ ،يقصده ُّ
مسمم دخل في إإلسالم ،ممبين ومستجيبين ومذعنين

ِ ِ
ين ِم ْن ُك ِّل َف ٍّج َع ِمي ٍ
إلن ِ
لألذإن إألولَ :وأ َِّذ ْن ِفي َّ
ق [إلحج:
اس بِاْل َح ِّج َيأْتُ َ
وك ِر َجاالً َو َعَمى ُك ِّل َ
ضام ٍر َيأْت َ
شيئا ،فدين إإلسالم دين إلتوحيد وإلعقيدة ،وبيت إهلل بني ألجل
 ،]27فيأتونو موحدين ال يشركون بو ً
ِ
ِ ِ
َن ال تُ ْش ِر ْك بِي َش ْيًئا [إلحج.]26 :
ان إْل َب ْيت أ ْ
يم َم َك َ
إلتوحيد فحسبَ ،وِإ ْذ َب َّوأ َْنا إل ْب َرإى َ
ٍ
ثيابا إتسخت بشوإئب إإلشرإك باهلل وتعمقت بغير إهلل فيما ال يقدر عميو إال
أال فميخمع كل وإحد منا ً
إهلل ،ولنمبس ثياب إلتوحيد إلخالص حنفاء هلل غير مشركين بو.
-------------------------

إلخطبة إلثانية
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أما بعد :فاتقوإ إهلل معاشر إلمسممين ،ثم كونوإ عمى ٍ
عمم ـ إخوة إإليمان ـ أنكم قاب قوسين أو أدنى

أيام مباركات ،روى إلبخاري أن إلنبي قال عنيا:
من دخول إلعشر إألول من شير ذي إلحجة ،وىي ٌ
((ما من أيام ىي أفضل إلعمل إلصالح فييا أحب إلى إهلل من ىذه إأليام)) يعني عشر ذي إلحجة،

فقالوإ :يا رسول إهلل ،وال إلجياد في سبيل إهلل؟! قال(( :وال إلجياد في سبيل إهلل ،إال رجل خرج بنفسو
ومالو ولم يرجع من ذلك بشيء)) .وقد ذىب جميور أىل إلعمم إلى أن عشر ذي إلحجة ىي
إلف ْج ِر ولََي ٍ
ال َع ْش ٍر [إلفجر.]2 ،1 :
إلمقصودة في قول إلباري جل شأنوَ :و َ َ
وقد قال إبن كثير" :وبالجممة فيذه إلعشر قد قيل :إنيا أفضل أيام إلسنة ،كما نطق بذلك إلحديث،
وفضمو كثير عمى فضل عشر رمضان إألخير؛ ألن ىذإ يُشرع فيو ما يُشرع في ذلك من صيام
وصدقة وغيرىا ،ويمتاز ىذإ باختصاصو بأدإء فرض إلحج فيو".

إخوة إإليمان ،إن إألعمال في ىذه إلعشر تتنوع ما بين صوم وصدقة وتوبة نصوح وإكثار من

إلتحميد وإلتيميل ،كما أن فييا إألضحية وإلحج ،يقول إلمصطفى (( :ما من أيام أعظم عند إهلل وال

فيين من ىذه إأليام إلعشر ،فأكثروإ َّ
أحب إليو إلعمل َّ
فيين من إلتيميل وإلتكبير وإلتحميد)) روإه

أحمد.

فمنحرص عمى إإلكثار من ذكر إهلل فييا بالتكبير في إلطرقات وإلمساجد وإلبُيوت ،وىو إلتكبير
إلمطمق ،وإلذي من صفاتو :إهلل أكبر إهلل أكبر ،ال إلو إال إهلل ،وإهلل أكبر إهلل أكبر ،وهلل إلحمد .وىكذإ
جاء عند إلبخاري َّ
أن أبا ىريرة وإبن عمر رضي إهلل عنيما كانا ينزالن إلى إلسوق ،فيكبرإن ويكبر

إلناس بتكبيرىما.

وقد ثبت عند أبي دإود وإلنسائي أن إلنبي كان يصوم تسع ذي إلحجة ويوم عاشورإء وثالثة أيام من

كل شير .فال حرج أن يُصام منيا ما يُستطاع إن لم يكن كمّيا ،وباألخص يوم عرفة ،لما لو من
إألجر إلعظيم ،كما جاء عند مسمم من حديث أبي قتادة رضي إهلل عنو قالُ :سئل إلنبي عن صوم
يوم عرفة ،قال(( :يكفر إلسنة إلماضية وإلباقية)).

كما أن إلسنة قد دلت ـ يا رعاكم إهلل ـ عمى أن من أرإد أن يضحي وقد دخمت عميو إلعشر فال يأخذ
شيئا حتى يضحي ،كما جاء عند مسمم في صحيحو.
من شعره أو أظفاره أو بشرتو ً
عباد إهللِ ،
صموإ إألرحام ،وأحسنوإ إلى إلوإلدين وإإلخوإن في ىذه إأليام ،وأكثروإ من إلصدقات
وعمروإ ليالييا بطمب عمم أو قيام ليل تكونوإ من إلفائزين بإذن إهلل...
وإإلحسان إلى إلفقرإءّ ،

