
مبادرة

ــة  ــاء بمكــة المكرمــة، وتحــت ظــل حمل ــة مراكــز األحي ــع لجمعي ــد التاب ــم البل ــًا لرســالة مشــروع تعظي تفعي

ــر منطقــة مكــة المكرمــة صاحــب الســمو  ــرًا بمكــة التــي أطلقهــا مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أمي ب

 الملكــي األميــر خالــد الفيصــل، يقــدم المشــروع لســكان البلــد الحــرام ومنطقــة مكــة المكرمــة مبــادرة

إرث الخليلين. لنعيش معها في شهر الخير شهر رمضان، وبلد الخير مكة المكرمة.

ــدة  ــا م ــاء فيه ــم والبق ــع األوالد إلــى بيوته ــن م ــاد األبوي ــرف أع ــرنا فــي ظ ــل أس ــا داخ ــى مادته ــع عل ونجتم

ــم. يومه

مــن المقصــود بالخليليــن ؟ ومــا هــي الخلــة ؟ وهــل للخليليــن ميــراث ؟ مــا هــو 

ميراثهــم ؟  ومــن يقســمه ؟ وأيــن يقســم ؟ ومــن أصحــاب الحــق فيــه ؟ وهــل نحــن 

أصحــاب حــق فــي ميــراث الخليليــن ؟ وهــل فــي إرث الخليليــن مــا يغــري بالبحــث عنــه 

ــراث الخليليــن مميــزات ؟ وهــل ســيعالج مــا  والحــرص علــى األخــذ منــه ؟ وهــل لمي

نحــن فيــه ؟ وهــل لــه عاقــة بنــا واليــوم نحــن نعيــش فــي عصــر الحضــارة ؟ وهــل لنــا 

ــراث ؟ نحــن ســكان مكــة المكرمــة اختصــاص بهــذا المي

المبــادرة اطلقــت لنجــد فيهــا أجوبــة علــى ذلــك كلــه، ويكــون لــك تفعيــَا وتفاعــًا 

معهــا .

ــه قــال  ــه خليل ــم أن ــر فــي القــرآن الكري ــه الســام، وهللا ســبحانه أخب ــم علي  1 - إبراهي

ُه ِإْبَراِهيَم َخِليًا ( . َخَذ اللَّ       تعالى ) َواتَّ

ــًا  ــه ) إن هللا اتخذنــي خلي ــت قول ــلم فثب ــه وس ــى هللا علي ــد صل ــول هللا محم  2 - رس

      كما اتخذ إبراهيم خليًا ( .

اصطفاء في الود والمحبة وهي أعلى درجات المحبة .

والخليلين أعظم األنبياء وخير المرسلين .

مبادرات 
الخليلين

المقصود 
بالخليلين 

الـخــلـــــة



كيف جمع بين ميراث الخليلين وبينهما آالف السنين ؟ :

جمع بين ميراث الخليلين :

ــيهما  ــليمين ونفس ــا الس ــرة وقلبيهم ــم الطاه ــريفة : فأيديه ــة الش ــت الكعب أ- البي

ــاحته  ــرت س ــة، وطه ــدى والمثاب ــة واله ــرام القبل ــت الح ــت البي ــدق بن ــن بص الزكيتي

ــجود. ــع الس ــن والرك ــن والمصلي ــريفة للطائفي الش

ب- القــرآن الكريــم : حيــث أبقــى فــي البشــرية وجــوب االتبــاع لملــة إبراهيــم الحنيفيــة 

الســمحة ووصفهــا بأحســن الملــل.

وأبقــي فــي البشــرية وجــوب االتبــاع لشــريعة محمــد صلــى هللا عليــه وســلم ووصفهــا 

بأكمــل الشــرائع .

وألزم الجميع بذلك إلزامًا واضحًا، إيمانًا وتصديقًا واتباعًا.

o أبرك البيوت ، البيت العتيق الكعبة المشرفة .

ــم ورســول هللا محمــد عليهمــا الصــاة  ــاء والرســل رســول هللا إبراهي o أعظــم األنبي

والســام.

o وأحســن الملــل ملــة إبراهيــم، وأكمــل الشــرائع شــريعة محمــد صلــى هللا عليــه 

وســلم .

o وأهدى السبل هدي محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم .

o وأعظم الكتب القرآن العظيم.

الناس كلهم. نعم كلهم با استثناء، الشرط في ذلك اإليمان والتصديق.

الـجــمـــع 
بـــيــــــــن 
الخليلـين 
فــــــــــــي 
المـيــراث 

فــــــــإرث 
الخليـلين 
اجـتــــمـع 
للـنـــــاس 
فـــيــــــــه

من المستحقين في إرث الخليلين 



ــَة ِإْبَراِهيــَم َحِنيًفــا (، وقــال هللا تعالــى ) لَقــْد َكاَن َلُكــْم  ِبُعــوا ِملَّ  o  تعّلــم هديهــم واجــب قــال هللا تعالــى ) َفاتَّ

ُسوَل (. َه َوَأِطيُعوا الرَّ ِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة (، وقال هللا تعالى ) ُقْل َأِطيُعوا اللَّ     ِفي َرُسوِل اللَّ

o  تعّلم هدى وطريقة غيرهم ليس واجب شرعًا ودينًا.

ـى مــن   o  أحســن الديــن ديــن محمــد صلــى هللا عليــه وســلم وشــريعته الكاملــة. أكمــل مــا أنــزل هللا تعاـل

     الشرائع.

 o  أحســن الملــل ملــة إبراهيــم حنيفــًا ومــا كان مــن المشــركين. أرضــى مــا عنــد هللا تعالى فــي الملــة والعقيدة، 

ـى يــوم  ـى رضــي عــن الملــة اإلبراهيميــة والشــريعة المحمديــة فــا يســخطهما إـل      والمهــم أن هللا تعاـل

     القيامة .

َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم (. o  أحسن الُخلق أخاق الخليلين قال هللا تعالى ) َوِإنَّ

o  مع إرث الخليلين أكون في المنطقة اآلمنة. كيف ؟ :

 1 -  امتــاك الحقيقــة وصحــة المعلومــة مــن أعظــم مــا يوجــد الطمأنينــة فــي النفــس، فالخليــل إبراهيــم مــا 

         جــاء عنــه وحــي مــن هللا نجــده فــي القــرآن ونجــده فــي الســنة، وكــذا النبــي محمــد صلــى هللا عليــه وســلم، 

ــْن  ــِه ِقيــًا (، ) َوَم ــَن اللَّ ــْن َأْصــَدُق ِم         الوحــي جــاء مــن عنــد الحــق، والحــق ســبحانه مــا يقــول إال الحــق ) َوَم

ِه َحِديًثا ( .         َأْصَدُق ِمَن اللَّ

       أكبر طمأنينة لعقل اإلنسان صحة المعلومة ووصوله للحقيقة.

2 -  عظم التأهيل وعلو الدرجات والرتب. هللا تعالى رّباهم، واصطفاهم، وامتحنهم، واختبرهم.

ــٰى (، وقــال هللا تعالــى عــن رســوله محمــد  ــِذي َوفَّ          وكانــت النتيجــة نجاحهمــا، قــال هللا تعالــى ) َوِإْبَراِهيــَم الَّ

ْسَاَم ِديًنا (.        صلى هللا عليه وسلم ) َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

ـى أوصلهــم درجــة الخلــة، وهــي أعلــى الرتــب والدرجــات، وبعــد ذلــك كيــف أقنــع نفســي          وهللا تعاـل

       بغيرهم إن كان عندي عقل سليم وإيمان صادق، ونفس طيبة.

ـي وســألني بمــن تأســيت ؟ بمــن أقتديــت ؟ هــل إذا قلــت اقتديــت بالخليليــن بملــة إبراهيــم  إذا جئــت لرـب

وشــريعة محمــد صلــى هللا عليــه وســلم جئــت بجــواب صحيــح ؟ الجــواب نعــم وبيقيــن.

ما مدى الحاجة إلرث الخليلين؟

مع الخليلين أكون اتخذت لنفسي قدوة أشرف 
بـهــا في الدنـيـا، وأشـرف بهـا يوم الـقـيــامــة.



*  إن كنت محدود القدرات ينفتح لي األمل مع الخليلين.

 *  إذا لــم أكــن صاحــب مــال و الجــاه واحتقرنــي النــاس مــع إرث الخليليــن ينفتــح لــي بــاب األمــل وأصــل وأكــون 

     عظيــم، وعظيــم فــي ملكــوت الســموات قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم لبــال الحبشــي : ) يــا بــال 

    لقد دخلت البارحة الجنة فسمعت خشف نعليك في الجنة ... (.

ــح فمــع إرث الخليليــن يفتــح لــي نفــس األجــر بلســاني وصــدق   *  إذا عجــزت أقدامــي أن تحملنــي لعمــل صال

    نيتي وأنا في مكاني.

ـي نفــس األجــر بالدعــوة الصادقــة  ـي أن تســد حاجــة فقيــر فمــع إرث الخليليــن يفتــح ـل  *  إذا عجــزت أمواـل

    والمشاعر القلبية، والدمعة شفقة ورحمة على المحتاج.

ــِه (، مــن أخطــأ وأذنــب ولــو كانــت ذنوبــه كزبــد البحــر وعــدد القطــر  ْحَمــِة اللَّ قــال هللا تعالــى ) اَل َتْقَنُطــوا ِمــن رَّ

يجــد فــي إرث الخليليــن حــل ومخــرج، وأمــل ونجــاة.

الجهل - الضال - الهاك - الشقاء - التعاسة - الخراب - العذاب - النهاية المأساوبة.

بل مع إرث الخليلين تنفتح كلمات العلم - الهدى - النجاة - السعادة - الفوز . 

احترم نفسي وأشبع رغباتي عندما 
أكـون مع إرث الخلـيـليـن، كـيـف؟ 

مـع إرث الخليلين باب األمــل دائـمــًا 
مفتوح، وباب اليأس والقنوط يغلق

مع أرث الخليلين أجد الطمأنينة في الخروج 
من معـاني كلمـات تقلق النفـس وتؤلمـها



وهــو يســتخدم ميــزان العــدل ميــزان الخليليــن، يــوزن به الحيــاة، ويضع 

ــاس واألعمــال.  ــوزن لــي األشــياء والن ــي وحركتــي، ي ــات عمل لــي أولي

أختــار بهــذا الميــزان األحســن مــن كل شــيء، وأتــرك وأترفــع عــن 

ــر.  ــر كب ــز مــن غي األســوء واألدنــى مــن كل شــيء، أشــعر بالتمي

ــر لــكل هــؤالء، أبغــي أعيــش الســعادة وأعيشــهم الســعادة والفــرح، فــي إرث الخليليــن  أبغــي تحقيــق الخي

موجــود الجــواب. 

 o  همتــك العاليــة تعــرض عليــك الرغبــة فــي ســكنى الفــردوس األعلــى، درجــة 

     سكانها سقف بيوتهم عرش الرحمن.

     إرث الخليلين يعلمك كيف توصل لهذه المنزلة.

 o  همتــك العاليــة تعلــق قلبــك برؤيــة ربــك فــي الجنــة وأن تكــون ممــن يــزوره 

    في كل يوم وأنت في الجنة.

    إرث الخليلين يعلمك كيف توصل لهذه الحال والحياة.

o  حبك للخليلين ورغبتك في أن تعيش معهم في الجنة.

    في إرث الخليلين تجد كيف فتحوا لنا الباب للوصول أن نكون معهم.

كــم تاقــت نفســي للقــاء بــأب فقدتــه، وأم غيبهــا المــوت، وأوالد أخفتهــم عــن 

النظــر القبــور، وأزواج وزوجــات، وأحبــاب وأصدقــاء.

ومــن خــال إرث الخليليــن تحقــق االجتمــاع بــكل مــن أحببــت لمــن آمــن مثلــك 

بــإرث الخليليــن تلقاهــم فــي دار أحســن مــن هــذه الــدار، مــن خــال إرث الخليليــن 

تصلهــم اآلن بأحســن الوصــل وتقــدم لهــم أحســن العطايــا.

مع إرث الخلـيلـين 
أجد سالمة عقلي 

 تـهـمـنـي نـفـسـي يـهـمـنـي مـسـتـقـبــلـي
يهمني أوالدي أمي وأبي، زوجتي أو زوجي 

مــــــــع إرث 
الخـلـيـلـيـن 
تحقق أعلى 
الـغــــــايات 

الــمـــــــوت 
يـفـــرق بين 
األحــبـــــاب



o  أعظم ما تبني لمستقبلك عملك بإرث الخليلين.

o  أعظم ما تترك لسمعتك عملك بإرث الخليلين.

o  أعظم ما تورث ألوالدك تعليمهم إرث الخليلين.

o  وأعظم زاد تلقى به ربك عملك بإرث الخليلين.

مــع إرث الخليليــن تنعــدم الخســارة، ويذهــب اإلفــاس ويــزول الحــزن ليأتــي 

الفــرح والســرور واإلســعاد.

وعّرفني كيف أحب ربي، كيف أثق به، وأفرح بقربه، أشعر برحمته وعطائه في كل نعمة وخير.

كيف أشعر بعدله، وحكمته عند كل ابتاء وامتحان.

كيف أشعر بحلمه وعفوه عند كل تصرف طائش من هذا اإلنسان الضعيف.

كيف أشعر بقوته وجبروته وقهره عند كل ظاهرة كونية وقف البشر عاجزين أمامها.

عّرفنــي الخليليــن بــأن ربــي عظيــم وإن ربــي قريــب مجيــب، وإن ربــي رحيــم ودود، وأن ربــي حكيــم لطيــف عــدل، 

وأن ربــي مــاذ الخائفيــن، وشــافي المرضــى ومطعــم الجوعــى وناصــر المظلوميــن.

فأحببت ربي ومألت بحبه قلبي.

أعظــم األجــور وأعظــم البــركات وأعظــم صــور األمــن واألمــان والقيــام 

حــرم  كلــه  البلــد  وأن  البيــت،  بهــذه  ارتبطــت  للعالميــن  والهــدى 

ومســجد حــرام، وأنهــا أحــب البــاد إلــى هللا تعالــى، لــن تجــد ذلــك فــي 

ــة. ــكنى مك ــة س ــة ونعم ــك بقيم ــن يعرف ــن م ــراث الخليلي ــر مي غي

وخـذهـا كلمة 
ونصيحة صدق 
من الـقــــــلـب

أعـظـم ما في إرث الخليلين أّنه 
عّرفني بربي وخالقي جّل جالله

مع إرث الخليلين 
تـتـعــلــم قـيـمــة 
الـبـيــت الـحـــرام 



االنفــاق والعطــاء زيــادة، وأن التواضــع رفعــه، وأن االجتمــاع قــوة، وأن 

الــوالء للبلــد الحــرام ديــن، وأن تطهيــر البلــد الحــرام وتأمينــه تعظيــم، 

وأن خدمــة الطائفيــن والحجــاج والمعتمريــن تشــريف، وأن الطاعــة للــه 

تعالــى ولرســوله صلــى هللا عليــه وســلم وولــي أمــر المســلمين واجبــة.

المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام

د. طالل بن محمد أبو النور

وبعد هذا إذا ما كان إرث الخليلين يجمعنا من يجمعنا ؟ 

وإذا لم نجتمع على إرث الخليلين فعلى أي شيء نجتمع ؟

إذا لم يكن أعظم إرث مادي للخليلين البيت الحرام ما ذكرني بالخليلين فمتى أذكر ؟

إذا لم يكن القرآن العظيم وأنا أعيش شهر نزوله ما ذكرني بالخليلين فمتى أذكر ؟

مع إرث الخليلين 
نــتــعـــــــلــــم أن 


