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مدخل:
كانت والدُة أّمتنا اإلسالمية في التاريخ، إثر دعوة صالحة مستجابة، من

 النبيين الكريمين خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السالم، وذلك
  حال رفع قواعد الكعبة الشريفة، قال الله تعالى

ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  َنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعل� َرب�
َك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيم يِهْم ِإن� َوُيَزك�

رحٌم موصولة
كان الخليل إبراهيم عليه السالم حيًا في ذاكرة الخليل محمد صلى الله عليه

وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «ولد لي الليلة غالم، فسميته باسم أبي إبراهيم». أخرجه

!مسلم. فما أعظمها من صلة، وما ألطفه من معنى
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نصرة وتأّسي:
أظهر صلى الله عليه وسلم أكمل مظاهر النصرة إلبراهيم عليه السالم،

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
قدم مكة، أبى أن يدخل البيت وفيه اآللهة، فأمر بها فُأخرجت، فأخرج صورة

إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما األزالم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"قاتلهم الله، لقد علموا: ما استقسما بها قط"، ثم دخل البيت، فكبر في

.نواحي البيت، وخرج ولم يصل فيه. أخرجه البخاري
 
 

نصح ممتد في الحياة وبعد الممات :
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد اقرئ أمتك السالم، وأخبرهم
أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله، وال
إله إال الله والله أكبر ". رواه الترمذي. إنه نصح الخليلين لهذه األمة حتى بعد

!الممات
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عّلَمنا كيف نذكره :
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيني كعب بن عجرة، فقال: أال أهدي
لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها
لي، فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله،

كيف الصالة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال:
"قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم،

وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد،
كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". أخرجه البخاري

.ومسلم

 توقير األخيار الكبار:
من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، توقيره إلبراهيم عليه السالم، فعن

أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا
خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك إبراهيم عليه

.السالم». أخرجه مسلم
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ختاًما :
هذا بعُض اإلرث الذي غنمناه من أخالق ومعارف الخليلين

عليهما الصالة والسالم. نصرٌة وتأّسي، وتوقيٌر ونصح،
وصلٌة وِذكر، تعّلمناها وبقي العمل، وعَرفناها وبقي أن

تعرفنا، في سلوكنا وواقعنا وتعامالتنا، عسى أن نكون
.وإياكم ممن حمل إرث الخليلين وأخذه بحقه


