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ابـــراهيم وامساعيـــل عليهمـــا الســـالم الغبـــار عـــن ثياهبمـــا وراحـــا يقلبـــان كـــان ذلـــك يف يـــوم مـــن أ�م األســـبوع وقـــد نفـــض  
اد ذي زرع أرادت بـــو  طمتتــد اجلبـــال الصــخرية اجلــرداء حتــيوجههمــا يف البنــاء املتواضــع الــذي رفعـــا قواعــده ومــن حوهلمــا 

ألول بيت يعبد فيه هللا عز وجل . وأن تقدمه إىل الدنيا آيـة علـى الـدور العظـيم الـذي  منه موطناً هلية أن جتعل العناية اإل
 تقوم به عقيدة الوحدانية يف استقطاب قلوب املؤمنني ومجعهم من كل أقطار األرض. 

أن يـردداه مـن القـول كمـا ليهمـا هـذه املهمـة الرابنيـة يـرددان مـا قضـت إرادة هللا إلسا� النبيني اللذين وكلـت مث انطلق    
لــو أ�مــا يلقيــان خطبــة االفتتــاح حلضــارة بشــرية تصــنعها هــذه الوحدانيــة ابلــذات . ولــو أننــا تــدبر� هــذه اخلطبــة العجيبــة 
األصـيلة مث اســتوعبنا ابلــذاكرة قصـة األلــوف مــن األعـوام الــيت انقضــت بعـد ذلــك حــىت اليـوم ألدركنــا مــا فيهـا مــن احملتــوى 

 املعجز العظيـم ...

 واجلدير ابلذكر أن هذه اخلطبة قد وردت يف كتاب هللا على الصورة التالية : قاال بعد أن رفعا القواعد من البيت : 

 نك أنت السميع العليم . إ ا) ربنا تقبل من ١

 ) ربنا واجعلنا مسلمني لك .  ٢

 ) ومن ذريتنا أمة مسلمة لك .  ٣

 نك أنت التواب الرحيم. إ مناسكنا وتب علينا ر�أ) و  ٤

 نك أنت العزيز احلكيم . إويزكيهم منهم يتلو عليهم آ�تك ويعلمهم الكتاب واحلكمة  ) ربنا وابعث فيهم رسوالً  ٥

  ************************** 
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 ورفعـــت األقـــالم وجفـــت الصـــحف وقضـــت إرادة هللا يف األرض أن تكـــون هـــذه املعـــاين الـــواردة يف دعـــاء النبيـــني منطلقـــاً 
 ال ينضب معينه لنور اهلداية .  رسالة احلق ومورداً 

 قوله :  ويعقب وحي السماء على هذه " اخلطبة الدعاء " معلناً 

 ال من سفه نفسه . إ) ومن يرغب عن ملة ابراهيم  ١

 نه يف االخرة ملن الصاحلني. إولقد اصطفيناه يف الدنيا و  ) ٢

 سلمت لرب العاملني ". أسلم قال أذ قال له ربه إلسماء صالح ابراهيم يف قوله : " ) ويعلل وحي ا ٣

  *********************** 

فيوصـــيهم هبـــذه الرســـالة ... ومـــن بعـــده  هوجـــه إبـــراهيم عليـــه الســـالم إىل بنيـــمث تبـــدأ بعـــد ذلـــك اخلطـــوة التاليـــة حـــني يت   
 ال وأنتم مسلمون ". إهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن ن إ لتوصية أمام بنيه ويقول هلم : "يعقوب الذي يكرر ا

وتتعاقـــب الوقـــائع والرجـــال ... و�خـــذ األنبيـــاء والرســـل بعضـــهم برقـــاب بعـــض يتوارثـــون رســـالة الوحدانيـــة ويواجهـــون    
 بنورها ظلمات الضاللة ال يبالون على أي جنب كان مصريهم يف سبيل الدعوة اىل هللا . 

ذا هبـا إصطفى حممـد صـلى هللا عليـه وسـلم فـداية يف حبر جلي من الظلمات حىت كانت رسالة النيب املومتضي معركة اهل   
 فشـيئاً  مث تتطـامن الطريـق شـيئاً  .خترج إىل الدنيا كما خيرج الضياء العظيم جتتاح السدود واحلدود يف صـعوبة ابدىء األمـر

مـل اهلدايـة إىل وادي مكة مث تسيح يف أرض العرب حتر وتنجاب الظلمات موجة وراء موجة فتغطي أرض املدينة مث تغم
ذا إذا ابلــدنيا غــري الــدنيا .. و إاء وعــين مــوين أبهلــه علــى النــار  فــقلــوب كــادت تعصــف هبــا جاهليــة جهــالء وضــاللة عميــ

. بدولة الوحدانية تتخذ لنفسها مكا�ا املكني يف األرض حيـث قضـت إرادة هللا أن تكـون وأن تبقـى حـىت يـوم يبعثـون .
خطبة افتتاح املسرية حلضارة الوحدانيـة علـى لسـان ابـراهيم وامساعيـل جـاء أيضـا يف القـرآن  وكما جاء وحي السماء معلناً 

قضــاها حممــد بــن عبــد هللا يف جهــاد متصــل يف قولــه : " اليــوم  نفســه يعلــن متــام هــذه الــدعوة بعــد ثالثــة وعشــرين عامــاً 
ت كلمـة ربـك ابحلـق وقيـل احلمـد هلل " ومتـ  ..دينـا ". سـالمكـم اإلعميت ورضـيت لأكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم ن

 رب العاملني ". 
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  ******************* 

وعلــى كــل ضــامر  كــل هــذه التــأمالت خطــرت يف ابيل وأ� أتلــو قولــه عــز وجــل " وأذن يف النــاس ابحلــج �تــوك رجــاالً   
 �تني من كل فج عميق ". 

فالناس اليوم ويف هـذا األسـبوع ابلـذات �تـون مـن كـل فـج  .صدقت نبوءة السماءهلي أو لنقل دي اإلحوقد انتصر الت  
على مجال ضامرة أو خيول مطهمة بل على مطـا� السـيارات ويف أجـواز الفضـاء ابلطـائرات ومـن فـوق السـفن  عميق ال

احثني عــن طريــق اهلدايــة البحريــة العمالقــة قــد جــاوز عــددهم ألــف مــن الرجــال والنســاء الــذاكرين هللا كثــريا والتــوابني البــ
 الساعني إىل استقبال نفحات السماء يقضون ليلهم و�ارهم يف ذكر أو صالة . 

ففي عبادة احلج ذكر وصالة  ... ويف عبـادة احلـج منـافع للنـاس يراجعـون فيهـا فضـاهلم . ويف عبـادة احلـج سياسـة       
بـــني السياســـتني ألن كـــال منهمـــا ال تســـتقيم يف �ايـــة  سياســـة اآلخـــرة . ويف عبـــادة احلـــج أخـــريا توحيـــد فيهـــاالـــدنيا كمـــا 

 املطاف إال ابستقامة الثانية . 

ــ     ذا أوضــح هــذا املعــىن وحتــدد هــذا البعــد يف مفهــوم عبــادة احلــج فقــد وجــب أن تقــيم عبــادة املســلمني يف ضــوء مــا إف
 حيققونه من االجنازات يف سياسة كل من الدنيا واآلخرة . 

وليس هذا وحسب فاملالحظ أن اآلية القرآنية قد ذكرت منافع الناس واالهتمام هبا مث عقبـت عليهـا بـذكر هللا يف أ�م   
معدودات . أفال يدل هذا التقدمي إىل أن مصاحل العباد واالهتمـام هبـا واخلـروج مـن مآزقهـا يف ضـوء أحكـام هللا وتعاليمـه 

ن يكــون للحضــارة البشــرية حمتــوى أوســع مــن احملتــوى الــذي يســتوعب هــي جــزء جــوهري يف عبــادة احلــج ؟ وهــل ميكــن أ
مصـــاحل النـــاس ال يف ضـــوء مـــا يشـــدهم مـــن عصـــبيات قبليـــة أو قوميـــة بـــل يف ضـــوء القـــيم النابعـــة مـــن عقيـــدهتم الواحـــدة 

 وثقافتهم الشاملة ؟ 

ن نرتفـع إىل مسـتوى املعطيـات أفال جيدر بنا وحنن نواجه هذا الركن من العبادات يف مثل هذا األسبوع مـن كـل عـام أ   
يف  احلمايـة مـن العـدوان ويف االتصـال مبصـادر املعرفـة ويف  الكربى لدعوة تقرر يف وضوح اتم وحدة البشـر وحقهـم مجيعـاً 

 وقبائل ؟  شعوابً التمتع بفرص السالم ويف توفري الفرص الطيبة اليت تتيح هلم أن يتعارفوا 

  ***************** 



٤ 
 

ن إوقبائــل لتعــارفوا  � خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوابً إهللا عــز وجــل : " � أيهــا النــاس  مــن أجــل ذلــك قــال
 ن هللا عليم خبري ". إأكرمكم عند هللا أتقاكم 

ومن أجل ذلك أيضا يسجل املسلمون ، والعرب يف مقدمتهم ، عجزهم عن طـرح هـذا املفهـوم الـذي حتفـل بـه رسـالتهم 
إىل سـوء تقـديرهم لـدور احلقـائق عالم العاملي. ومن أجل ذلك يعـود عجـزهم يف هـذا امليـدان يدان اإلالدينية يف م الثقافية

عالمــي ية هــو دورهــا اإلســالمعالميــة يف صــنع مصــائر األمــم واحلضــارات . ولــو أ�ــم يتــذكرون أبن جــوهر الــدعوة اإلاإل
�ـم مل إ .ز بـني اخلـري والشـر واحلـق والباطـلييـجديـدة وغـري مـوازين النـاس يف التم الذي أعاد تشكيل النفـوس وفـرض قيمـاً 

هــذه احلقيقــة ملــا تــرددوا يف مواجهــة مســؤولياهتم اإلعالميــة جــادين غــري هــازلني حــىت ينتزعــوا املبــادرة للرســالة الــيت  ايتــذكرو 
 حيملون . 

  ****************** 

علـى الـنفس البشـرية أن تنتـزع  فلـيس هينـاً عرتف أبن هذه املهمة هي من السـهل املمتنـع ... أعلى أنين يف الوقت نفسه 
املبادرة يف ميدان اجملاهبة بـني الثقافـات املختلفـة مـا مل حيـدث حتـول عميـق يف كـل  املفهومـات الثقافيـة اخلاصـة هبـا . وهـو 

وفــق إىل التحــول الــذي تــتالحم فيــه األصــالة واملعاصــرة .. وابلتــايل العقيــدة احلافلــة ابحلــرارة والواقعيــة يف التفكــري حبيــث ت
ابلتقــوى الــيت تشــد  أو حبيــث يصــبح البنــاء الــدينوي املتطــور موصــوالً  ،تقــدمي صــيغة اآلخــرة يف صــميم بنــاء دنيــوى متطــور

وال نقـع عليـه  سـالماملؤمن إىل هللا ... وهي تركيب أصيل ال جنده عند أي حضارة مـن حضـارات البشـر غـري حضـارة اإل
 يف أي تعليم غري التعليم القرآين . 

 لقى السمع وهو شهيد ". صدق هللا العظيم .. أيف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ن إ" 

 


