
فال ُمِضلَّ له،  ه هللاُ نا، من يهدِ أعمالِ  نا ومن سيئاتِ أنفسِ  رورِ من شُ  ��ِ  ه، ونعوذُ ه ونستغفرُ ه ونستعينُ ، حنمدُ �ِ  احلمدُ 

.هه ورسـولُ أن حممًدا عبدُ  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  فال هاِدَي له، وأشهدُ  ومن ُيْضِللْ   

)الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ َ� أَيـَُّها (  

ُهمَ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ اتـَُّقوا هللاَ ا رَِجاالً َكِثريًا َوِنَساًء وَ َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

)الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ هللاَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا  

َوَرُسوَلُه فـََقْد ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع هللاَ * َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا (

: أما بعد) .. َفاَز فـَْوزًا َعِظيًما  

ُ ِإبـْرَاِهيَم َخِليًال (  وَ نْـ ى أَ لَ عْ أَ ِهي َ لَُّة واخلُ ، )َواختَََّذ ا�َّ
َ
، إال ِلَشخٍص َواحٍد فـََقطيف الَبشِر وال َتُكوُن  ةِ بَّ حَ اِع امل

َِي اْخلَِليُل َخِليًال ِألَنَّ َحمَبـََّتُه تـَتَ و 
َا ُمسّ :َكَما قَاَل الشَّاِعرُ َخلَُّل اْلَقْلَب َفَال َتدَُع ِفيِه َخَلًال ِإالَّ َمَألَْتُه؛  ِإمنَّ  

َِي اْخلَِليُل َخِليًال *** َقْد َختَلَّْلَت َمْسَلَك الرُّوِح ِمينِّ 
َوبِِه ُمسّ  

وجلَّ أن يَِهَبه ولداً ينفُعه يف حياتِه ربَّه عزَّ طويالً مل يُرزْق َولداً، ُمثَّ دعا اخلليُل إبراهيُم عليه السَّالُم مكَث 

، فاستجاَب هللاُ تعاىل له، وجاَءتُه الُبشارُة �مساعيَل عليه )َربِّ َهْب ِيل ِمَن الصَّاِحلِنيَ : (وبعَد مماتِه، فقالَ 

.َصربٍ و  ُخُلقٍ ذو  وحليمٌ ، كرٍ ذَ  بغالمٍ ، فما أمجَلها من ُبشارٍة )فـََبشَّْرَ�ُه ِبُغَالٍم َحِليمٍ (السَّالُم   

هل حمبُة الولِد زاَمحْت حمبَة ِهللا : كاَن ال بُدَّ من االختبارِ فأحبَّه أبوُه حمبًة شديدًة، وعندما ُولَد الُغالُم، 

.اخلليِل؟تعاىل يف قلِب   

:فجاَء االختباُر األولُ   

ه مع زوجِ  المُ السَّ  عليهِ  هَ وجَّ تَ أُمَر إبراهيُم برتِك ابِنه وزوجِته هاجَر يف مكاٍن َقفٍر ليَس فيه ماٌء وال أحٌد، ف

اْلبَـْيِت ِعْنَد َدْوَحٍة فـَْوَق َزْمَزَم ِيف  َمكانِ  ، َحىتَّ َوَضَعُهَما ِعْندَ َتعاىل هللاِ  تنفيذاً ألمرِ  كةَ إىل مَ  ضيعِ ه الرَّ وابنِ 

َراً� ِفيِه َمتٌْر َأْعَلى اْلَمْسِجِد، َولَْيَس ِمبَكََّة يـَْوَمِئٍذ َأَحٌد َولَْيَس ِ�َا َماٌء فـََوَضَعُهَما ُهَناِلَك َوَوَضَع ِعْنَدُمهَا جِ 

َ� ِإبـْرَاِهيُم أَْيَن َتْذَهُب َوتـَتـْرُُكَنا ِ�ََذا : َتِبَعْتُه أُمُّ ِإْمسَاِعيَل فـََقاَلتْ فَـ  ،َوِسَقاًء ِفيِه َماٌء، ُمثَّ قـَفَّى ِإبـَْراِهيُم ُمْنطَِلًقا



َها، فـََقاَلْت َلهُ  ،اْلَواِدي الَِّذي لَْيَس ِفيِه إِْنٌس َوَال َشْيٌء؟ ُ : فـََقاَلْت لَُه َذِلَك ِمرَارًا، َوَجَعَل َال يـَْلَتِفُت ِإلَيـْ أَا�َّ

.ِإَذْن َال ُيَضيُِّعَنا، ُمثَّ َرَجَعتْ : نـََعْم، قَاَلتْ : قَالَ  ،َك ِ�ََذا؟الَِّذي أََمرَ   

من  قطوعٌ مَ ، طنِ والوَ  من األرضِ إىل ِهللا تعاىل  هاجرٌ مُ  بريٌ كَ   يخٌ شَ ما أعظَم هذا التَّسليَم عنَد ِهللا تعاىل، 

يضُع ابَنه وزوجَته الضُّعفاَء يف وها هو ، بعَد طُوِل ُعمِر وإحلاِح ُدعاءٍ  جاَءه غالٌم حليمٌ ، رابةِ والقَ  األهلِ 

ما يف اجلراِب من متٍر وما يف  املوِت إال أن ينفدَ ليَس بيَنهم وبَني و مكاٍن ليَس فيه ماٌء وال إنٌس وال أحٌد، 

قاِء من ماٍء، ال لشيٍء إال ألنَّ ِهللا تعاىل أمَره بذلَك، ُمثَّ ماذا ك :؟هذا التَّسليمِ  تيجةُ نَ انْت الّسِ  

وكاَن هو من بىن الكعبَة بيَت ِهللا تعاىل الغالِم عيناً مباركًة إىل يوِم القيامِة،  فجََّر هللاُ تعاىل من حتِت قدميِّ 

من مناسِك احلجِّ والعمرِة ختليداً بَني الصَّفا واملروِة إليه أفئدُة املسلمَني، وُجعَل سعُي هاجَر  الذي �وى

.رِها إىل يوِم القيامِة، وبعَث هللاُ يف هذا الوادي من نسِله خاَمت وخَري الرُّسِل عليه الصَّالُة والسَّالمُ لذك  

:جاَء االختباُر الثَّاينُمثَّ ملا َكبُـَر الغالُم،   

 قبلتْ ه، وأَ شقتُ مَ  هبتْ قد ذَ ، لوالديهِ  كونُ ما يَ  حبُّ ، أَ البِ يف الغَ  كونُ يَ  اً نَّ سِ  لغَ وبَ ، )فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعيَ (

ِن، كيفَ ، همنفعتُ   �بِنه الوحيدِ ، الرحيمِ  األبِّ قلِب ب وعادُة قلوِب األ�ِء أن تتعلََّق �بنائهم يف ِمثِل هذه الّسِ

.السَّالمُ فأرسَل إليه رؤ� يف املناِم، ورؤ� األنبياِء حقٌّ عليهم ه، قلَب خليلِ ، فأراَد هللاُ تعاىل أن خيتَرب احلليمِ   

يف أمِر ِهللا العليِم اخلبِري، ومل يسأْل عن  رأى الرُّؤ� فما �قشَ ، )قَاَل َ� بـَُينَّ ِإّينِ أََرٰى ِيف اْلَمَناِم َأّينِ أَْذَحبُكَ (

قاَل كيَف  ، والالكسُري؟ملاذا جيُب أن يذَحبه بيِده وهو األبُّ : احلكمِة من َذبِح ولِده الصَّغِري، ومل يعرتضْ 

.أن يكوَن خليُل ِهللا تعاىل السَّميِع البصريِ  ؟، وُحقَّ ملثِل هذاصاحبِة القلِب الكبريِ أّمِه  كوُن حالُ سي  

ختَرب صربَه أخربَه ليتهيَأ ألمِر ِهللا تعاىل الذي ال بُدَّ منه، وليليَس استشارًة، وإمنا ، )فَانظُْر َماَذا تـََرىٰ (

.التَّسليِم ألمِر ِهللا تعاىلوطاعَته ِ� وألبيه، وليتدرََّب على   

الذي ُحيُب احلياَة؟، ما هو موقُف غالٍم صغٍري  ، ما هو جواُب الشَّاِب الصَّغريِ كاَن جواُب االبِن؟فماذا  

.؟ماذا عسى أن يكوَن الذَّنُب الذي اقرتَفه فاستحقَّ هذه العقوبةَ و أنَّه سُيذبُح بيِد أبيه؟،  ُخيربُ وهو   



� أبِت هذا أمٌر من ِهللا تعاىل، ليَس يل وال لَك فيه : كأنَّه يقولُ .. ، هللاُ أكُرب )ْل َما تـُْؤَمرُ قَاَل َ� أََبِت افْـعَ (

ُ ِمَن الصَّاِبرِينَ (نظٌر، وإمنا هو املبادرُة �لفعِل واحتساُب األجِر،  ، فلن أزيَد ُحزَنك )َسَتِجُدِين ِإن َشاَء ا�َّ

، ألنَّه )ِإن َشاَء ا�َُّ : (، وألنَّ األمَر أمٌر عصيٌب، قالَ َك بعدِم الذَّبِح والدُّعاءِ التَّوسِل إليال �جلزِع والُبكاِء، و 

.ال ثباَت يف ِمثِل هذه املواقِف إال بتثبيِت ِهللا تعاىل  

: بكلمتنيِ مل يسأْل األُب عن احلكمِة، ومل يسأْل االبُن عن اجلرميِة، وهو ما عبـََّر عنه القرآُن .. عجباً هلؤالِء 

هكذا يكوُن كماُل االستسالِم، فيهما الّرِضا والطَّاعُة والثِّقُة والُطمأنينُة واالنقياُد، فكلمتاِن ،  )فـََلمَّا َأْسَلَما(

.فهل حنُن إال عبيٌد لذي اجلالِل واإلكرامِ   

ألنَّ ابَنه  زنِ كساُه احلُ كم من أبٍّ قد ا�اَرْت ُقواُه ألنَّ ابناً من أبنائِه قد ماَت يف حادٍث، وكم من أبٍّ قد  

.اذبْح ابَنك بيدَك؟: فكيَف لو قيَل ملثِل هؤالءِ  ُقد قُتَل بطريقٍة ما،  

وحىت ال �خذه رأفُة األبوَِّة، وقَت الذَّبِح، أضجَعه على وجِهه لئال ينظَر إليه ، )َوتـَلَُّه لِْلَجِبنيِ  فـََلمَّا َأْسَلَما(

إذا �لنِّداِء الرَّحيِم الِء، و تتخيَل حاَهلما يف تلَك اللَّحظِة من البَ  ولَك أن، بحِ يف الذَّ  شرعَ ؛ليَ كنيَ السِّ  عَ وضَ ف

ِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ *  َوَ�َديـَْناُه َأن َ� ِإبـْرَاِهيمُ (�يت من السَّماِء،  فقد حصَل ، )َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَ� ِإ�َّ َكذَٰ

قتُل الدِّماِء، و  كُ هو َسفليَس املقصوُد فللعزيِز اجلبَّاِر، املقصوُد من هذا االختباِر، وظهَر ِصدُق تسليِمَك 

ولقد كاَن ، بل العزُم الصَّادُق على تنفيِذ أمِر ِهللا تعاىل واالستسالُم ألمرِه، وقد حصَل ذلَك كلُّه، النَّفسِ 

َذا َهلَُو اْلَبَالءُ الْ : (، كما قاَل تعاىلإلبراهيمَ ختباراِت االهذا من أعظِم  ).ُمِبنيُ ِإنَّ هَٰ  

، )َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه ِيف اْآلِخرِينَ (، ففداُه هللاُ تعاىل بِذبٍح من الغنِم عظيٍم، )َوَفَديـَْناُه ِبِذْبٍح َعِظيمٍ : (ُمثَّ قاَل تعاىل

�ا املسلموَن  تكوُن يف عيِد األضحى ويتقرَّبُ اليت  األضحيةِ  نةُ سُ هَي و ، إىل يوم يبعثونأصبَح ُسنًَّة وقُربًة ف

م تعاىل . يف كِل عاٍم، ذِكرى ملوقٍف عظيٍم من مواقِف االستسالمِ  إىل ر�ِّ  

 هللاَ  قويل هذا، وأستغفرُ  ، أقولُ واحلكمةِ  ، ونفعنا مبا فيهما من اآل�تِ نةِ والسُّ  يل ولكم يف الكتابِ  �َرك هللاُ 

، فاستغفروه وتوبوا إليه، واخلطيئاتِ  الذنوبِ  من مجيعِ  واملسلماتِ  املسلمنيَ  يل ولكم وجلميعِ  اجلليلَ  العظيمَ 

.إن ريب لغفوٌر رحيمٌ   



ه ال وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  وأشهدُ ، إال على الظاملنيَ  دوانَ ، وال عُ للمتقنيَ  ، والعاقبةُ العاملنيَ  ربِّ  �ِ  احلمدُ 

:، أما بعدُ تسليماً  ه وسلمَ ه وأصحابِ عليه وعلى آلِ  ه، صلى هللاُ ه ورسولُ عبدُ  مداً أن حمُ  له، وأشهدُ  ريكَ شَ   

العظيمِة، الذي كانْت  تذكََّر قصَة االستسالمِ ي، أن أضحيَتهذبُح ي ينبغي على أحِد� وهو ..أيُّها األحبَُّة 

.نُريُد أن ُحنيَي يف قلوبِنا عبادَة التَّسليِم، ِ� العزيِز العليمِ .. خلَف تشريِع هذه الشَّعريِة الكرميِة   

 هو االستسالمُ (: ُمعّرِفًا اإلسالمَ عاىل تَ  ه هللاُ رمحَ  تيميةَ  ابنُ  اإلسالمِ  شيخُ  الدِّيُن إال االستسالَم؟، يقولُ وهل 

، وصدَق رمحَه )إال هللاُ  ال إلهَ  ه، وهذه حقيقةُ لُّ له سبحانَ له والذِّ  اعةُ والطَّ  العبادةُ  تكونَ  ه، �نْ ال لغريِ  �ِ 

).َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَىل ا�َِّ َوُهَو ُحمِْسٌن فـََقِد اْسَتْمَسَك ِ�ْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى: (هللاُ، فقد قاَل تعاىل  

ُ َوِإَىل الرَُّسوِل : (سليمٌ تَ ولذلَك املنافقوَن مل يكْن هلم إسالٌم فلم يكْن هلم  َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوا ِإَىل َما أَنـَْزَل ا�َّ

.يف كلِّ زماٍن يصدُّوَن عن أحكاِم ِهللا تعاىلهم ، وهكذا )ِفِقَني َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوداً رَأَْيَت اْلُمَنا  

ُدواْ ِيف أَنُفِسِهْم َحَرًجا : (�ملوا هذه اآليةَ و نَـُهْم ُمثَّ َال جيَِ َفالَ َورَبَِّك الَ يـُْؤِمُنوَن َحىتََّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

َّا َقَضْيَت َويُ  ، إذاً التَّسليُم اخلالُص ِ� تعاىل يف أقدارِه وأحكاِمه، الذي ال جيُد اإلنساُن يف )َسلُِّمواْ َتْسِليًماممِّ

ي يُبىن عليه اإلمياُن الصَّادُق، ولذلَك قاَل الطَّحاويُّ رمحَه هللاُ يف قلِبه مثقاَل ذرٍة من حرٍج، هو األساُس الذ

.)واالستسالمِ  سليمِ التَّ  هرِ إال َعَلى ظَ  اإلسالمِ  دمُ قَ  ثبتْ وال تَ : (عقيدتِه  

وأمتنا عليها �  هللاِ  عبدِ  بنِ  مدِ حمُ  حينا على سنةِ لقضائك، أَ  ك، مستسلمنيَ بكتابِ  نا مؤمننيَ أن جتعلَ  كَ إ� نسألُ  اللهمَّ 

، وتب علينا إنك أنت اللهم اغفر لنا أمجعنيَ  ،املرسلنيَ  سيدِ  سنةِ  ، واتباعَ يف الدينِ  قهَ ك الفِ اللهم إ� نسألُ  ،العاملنيَ  ربَّ 

ها، ال تغادر لنا ذنباً إال غفرته، وال مهاً إال فرجته، وال ها وعالنيتَ ها، سرَ لَ ها وجِ ها دقَ نا كلَّ اغفر لنا ذنوبَ  ،الرحيمُ  التوابُ 

نا، اللهم توفنا كر�تِ   سْ نا، ونفِّ بَ اسرت عيو  ،الرامحنيَ  نا � أرحمَ ضالَ  مرضا�، وارحم مو��، واهدِ  ديناً إال قضيته، اشفِ 

، وال عذابٍ  حسابٍ  بغريِ  ، أدخلنا اجلنةَ ك الصاحلنيَ ك يف عبادِ ، وأدخلنا برمحتِ مع األخيارِ  ، وأدخلنا اجلنةَ مع األبرارِ 

 آمنا يف األوطانِ  ،العاملنيَ  نا � ربَّ نا وذر�تِ مستقراً ومقاماً، اللهم اهد�، وأصلح نياتِ  إ�ا ساءتْ  وأعذ� من النارِ 

ك واتقاك واتبع رضاك � نا فيمن خافَ ، واجعل واليتَ � غفورُ  ، واغفر لنا � عزيزُ األمورِ  ووالةَ  ، وأصلح األئمةَ والدورِ 

 ك أن نغتالَ بعظمتِ  نا ونعوذُ نا ومن فوقِ نا وعن مشائلِ نا وعن أميانِ ، اللهم احفظنا من بني أيدينا ومن خلفِ الرامحنيَ  أرحمَ 

 ك ربِ ربِ  ، سبحانَ إىل النورِ  ، وأخرجنا من الظلماتِ السالمِ  نا � أرحم الرامحني، واهد� سبلَ حالَ  أصلحو نا، من حتتِ 

.العاملنيَ  ربِ  �ِ  ، واحلمدُ على املرسلنيَ  ، وسالمٌ عما يصفونَ  العزةِ   




