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التقوى

كلمة �لتقو�

ال شك �2 كل تضحية تتضمن �سالة عظيمة. 
+بالتا� فإ2 
لباحث 
ملنصف � 
لتا�يخ ينعم 
معانيها  +يغو� �  
ألبعا0  
ملتعد0�  بنفحاִדا 
ال  بأ�ا   كم   2� علينا  يفر¡  
حلق  +لكن  +�هد
فها، 

لعظمى  
إلميانية +
لر+حانية  �
ملعا تصل � جوهرها �� 

كالتضحيا� 
ل§ �ث¥ عليها 
لدين 
حلنيف. 

لنفس  تضحية   �� 
حليا�،  َيَهُب  موٌ�  
ألضحى.. 
باالستسال7 هللا تعا� 
ستسالما كامال ال �يب فيه، لد�جة 

الستسال7 مبثابة 
ملو�.. Dلك 
ملو� 
لذ�  
�2 يصبح هذ
+هب 
حليا� لسيدنا �بر
هيم � حيث سّلم عنقه هو قبل 
�2 يسّلم ُعنق 
بنه �²اعيل عليهما 
لسال7. فما كا2 له �2 
 �D &0 غ
ُيقد7 على تسليم عنق 
بنه +
لتضحية بنسله � +
�µ´ لوال يقينه 
لتا7 � 
هللا عز +جل. فهو 
لعاشق 
لوKا2 


لذ� 
منحت جذ+� نفسه بنا� 
ملحبة 
إلKية.

لعالقة 
ل§ كانت بني سيدنا �بر
هيم 
خلليل +�به قا0ته  2� 

الستسال7 + 
لعزمية  +بنفس  لديه..  ما  بأعز  
لتضحية   ��

لتاº ،7ثنا 
لتعليم 
لكامل 
لذ� جا¹ به 
ملصطفى � لتقدمي 
 � يتغ&  ال  تعا�  
هللا   2� +مبا  +ما0يا.  �+حانيا  
لتضحية 
+بني  بيننا  
لزم«  
لبعد  من  +بالرغم  +ال � صفاته،  
ته D

لعهد 
إلبر
هيمي +من بعد¾ حفيد¾ خ& خلق 
هللا �، فإ2 

حلكمة 
لبالغة من تد+ين هذ¾ 
لتضحيا� +Dكرها �`اال 
+تفصيال يد= بالد�جة 
أل+� على �2 
هللا تعا� يؤكد علينا 
�2 تكو2 بيننا +بينه نفس 
لعالقة 
ل§ كانت مع �بر
هيم 
+حفيد¾ � 
خلصا= 
إلميانية +
الستسال7 
لكلي +
خلضو´ 


ملحبة..+
�2 شو^ 
ملؤمن 
ملحب �2 تكو2 له مع 
هللا خلة، +ال يهد� 

¿ قلبه � حب 
هللا تعا� �كثر من �D قبل D 
D� له با= �ال

Áيث يكو2 مستعد
 لتلبية 
لند
¹ "لبيك 
لّلهم لبيك". فكما 
�2 �بر
هيم � Â يترD � 00بح 
بنه تنفيذ
 ألمر 
هللا كذلك 
 Ãيكتر +�ال  تعا�  هللا  كله  يكو2   2� 
إلنسا2  على  ينبغي 
بالتضحية بنفسه +�+ال0¾ +كل ما ميلك �ما7 �مر 
هللا تعا�.. 
لقد ُقّدمت تضحيا� عظيمة � µمن 
لرسو= � 
لذ� كا2 

جلال�  
ملظهر + 
Kد
ية،  ُسبل  كل   � كاملة  حسنة  �سو� 

لتضحيا�  Åملؤمنو2 به يقدمو2 ش
للذبح 
لعظيم �D كا2 

ملا0ية +
ملعنوية لد�جة ��م �ضو
 بأ2 ُيقطعو
 ��ًبا ��ًبا � 
سبيل 
هللا تعا� بصو�� Â يشهد Kا تا�يخ 
لديانا� مثيال.. 

لعصو� فقد نسي  Oألضحى ع
 Ç+� يا حسرتا¾ على تبخر+
كث& من 
لنا/ �سالته +
كتفو
 بذبح كبش كشعا� للكبش 


لذ� �نز= من 
لسما¹، حسب 
عتقا0هم.

لفهم 
لتقليد� 
لبعيد  

ملسيح 
ملوعوK � 0ذ Êقد تصّد+
 Ç+�+ هيمية +مقاصدها
كل 
لبعد عن حقيقة 
ألضحية 
إلبر

حلرفيني 2�ََّ عليهم  Ëִדا +فلسفتها ُمذّكر
D لتضحية � حد
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�2 تضطر¿ ��+
حهم +تذ+¿ +ُتذبح �+حيا كي يتولد فيها 

لتضحية 
حلّقة هذ¾  Ç+� ل§ جتلبها

الستسال7، +�2 
لفو
ئد 
تكو2 شبيهة للفو
ئد 
لظاهرية 
ل§ يستفيد منها 
لنا/ عقب 
كو2  
ملضحية بالسُّ Ç+لر
Dبح قر
بينهم 
ملا0ية حيث حتظى 

لرِّضى +
الطمئنا2 من 
حلضر� 
ألحدية، فينبع منها كل ما +

لت ينبوعا فياضا µ ل§ ما
هو خ&. هذ¾ هي 
لتضحية 
حلقة 
 =
+مقدسا بفضل بذ�� 
لذبح 
ملحمد� 
لعظيم حيث ال تز

لنبو�  Ç+� لسالكني على �ج
�� يومنا هذ
 تسقي بفيوضها 
أل�ا �+Çٌ تدفع �� 
لرقي +ليست Ôر0 عاطفة �+ َقصص..


لصلة  ֲדذ¾  للشعو�  ماسة  حاجة   � 
إلسالمية  
ألمة   2�

لر+حية � بعث 
لر+Ç ببذ�� 
لتضحية 
إلبر
هيمية 
ملتمثلة 
من  
ألمة  �ليه حا=   =Ö ما  � أل2  
هللا  � شخص �سو= 
ر ليس  
 ر
× عن 
ملقاصد 
لر+حانية +تقهقُر +تشويه +حتجُّ
Ôر0 مظهر، بل هو نتيجة قحط �+حي لعد7 ��0
� حقيقة 
نظر�   2� 
لطاهر�.  0+حته  +سليل  �بر
هيم  سيدنا  تضحية 


هللا  �Kمه  مبا  +فلسفته  
ألضحى   ��  � 
ملوعو0  
ملسيح 
تبا�� +تعا� من لب معد�ا 
إلسالمي 
ألصيل � 
خلطبة 

ل§ ترسم  Ç+لر

إلKامية 
ملبا�كة هو Dلك 
لسبيل �� تلك 
لنا معاÂ مغالبة 
لنفس +Ôاهدִדا حÅ يتم  ر 
لنفس 
ألما�� 
 
باأل0نا/ +
أل�جا/. فكم حر� مبسلمي 
ليو7 �2 يد�كو

حلقيقة 
ل§ تتجلى � 
ملنعم  

ألضحى +معانيه حÅ يستر0+

لصاحلني، +  ¹

لشهد+ 
لصديقني + 
لنبيني  حلل  من  عليهم 
 Åح �صالته،   �� للوصو=  
ملشقة + باجلهد   
كابد+ +ليتهم 
+ال  �صاֲדم.  
لذ�  
لشقا¹ + 
لبؤ/ + 
لفتو�  من   
يتحر�+

لفتو� +
لسبا� 
لر+حي سهال +ال  
يكو2 
لتحر� من هذ
بد+Ù 2ن، فنحن نعتقد �2 ال سبيل لذلك ما Â يستسلم 
ملر¹ 
 � 
لرسو=  يريد¾ 
هللا منه +�+جبه عليه  ملا  
ستسالما كليا 
بتصديق +قبو= 
إلما7 
ملهد� +
ملسيح 
ملوعو0 � 
لذ� 

لدين +�قامة عمائد¾، فما Â تكن صفة  له �حيا¹  قّد� 
هللا 

الستسال7 
لكامل مظهر هذ¾ 
ألمة كال§ 
نصبغ ֲדا �بر
هيم 

متثاله ألمر 
هللا فلن يصل �حٌد �� ��0
� تلك 
حلالة  � �


جلدير� به، 
لالئقة بصفة خ& �مة، +بوعد 
ملنعم عليهم.

ملجاهد� + بالتطهر  
إلميا2  هو  
لعملي  
ألضحى  فتعب&   
+مقصد  غاية  هو  
لذ�   Êلتقو
 +تاجه  
لكامل،  
النقيا0 +
تذكر�   Êسو ليس  
ألضحى   2� 
لبعض  +يظن  
لشريعة. 
بَقصص µمن مضى +هذ
 هو 
لشائع  +
ملطبق عند 
لكث&ين، 
 Ç+بالر 
لسالكني   �� بالنسبة  
ألضحى  حني  �2   �
بعثة  غاية  بل   
عابر حدثا  ليس  
إل²اعيلية + 
إلبر
هيمية 

ملصطفى � 
لذ� Üسد 
لتعب& 
لعملي للتضحية +
لذ�  ر 
ناقة نفسه +تّلها للجبني لَِيَهَب 
حليا� للعاملني فطوÝ لكل من 

لذبح 
لعظيم +سلك سبيله +تأّسى به ��  
���0 حقيقة هذ
يو7 
لدين، +صلِّ 
للهم على سيدنا "مد +على Öله +صحبه 

�`عني.

األضحـى ... ليس حدثـا عابرا بل غاية 
بعثة املصطفى � الذي dسـد التعب� 
العملي للتضحية والذي hر ناقة نفسه 
 jوتّلها للجبني ِلَيَهَب احلياة للعاملني فطو
لكل من أدرك حقيقة هذا الذبح العظيم 
وسلك سبيله وتأّسى به إ= يوم الدين ... 


