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التقوى

 ��بعد �يا\ قالئل سيهل علينا عيد �ألضحى �ملبا
�حلجة.   �p شهر  من  �لعاشر    ÔRيصا ��لذ� 
 � �ملسلمني  عامة  ֲדما  �تفل  �للذين  �لعيدين  �حد  �هو 
Dيع �¤ا« �ملعمو��. �يأô بعد �نتها« �قفة عرفة، �ملوقف 
�لذ� يقف فيه حجاì بيت �هللا �حلر�\ لتأRية �هم مناسك 

�حلج. 
�يا\ �لعيد تتوجه عيو3 �لعاÂ �إلسالمي بأكمله ¤و مكة  �
�ملكرمة حيث يقو\ ماليني �ملسلمني بتأRية �لركن �خلامس 
�كا3 �إلسال\  �ال �هو حج بيت �هللا �حلر�\ ��لذ� �من 
يأô تلبية لند�« �هللا � �لقر3Ó �لكرمي، حيث قا� �هللا تعا/ 
�َجاًال ِ َيْأُتوَ�  ِباْلَحجِّ   Çِلنَّا� ِفي   3ِّْp�َ�َ﴿ Óياته:  *كم   �

َ�َعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتَني ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾ 
كما يذكرنا هذ� �لعيد �ملبا�� بقصة سيدنا 9بر�هيم عندما 
��لسال\  �لصال�  عليهما  µ9اعيل  سيدنا  �بنه  بتقدمي  َهمَّ 
قربانا، �pلك تلبية ألمر �هللا سبحانه �تعا/ كما جا« � 

�لقر3Ó �لكرمي: 
ْعَي َقاَ� َيا ُبَنيَّ  ا َبَلَغ َمَعُه �لسَّ ْرَناُ¾ ِبُغالٍ\ َحِليٍم * َفَلمَّ ﴿َفَبشَّ
َيا  َقاَ�   Èَتَر  �pََما َفاْنُظْر  �pَْبُحَك َ �َنِّي  �ْلَمَناِ\  ِفي   È�َ�َ 9ِنِّي 
اِبِريَن *  �ََبِت �ْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني 3ْ9ِ َشاَ« �هللا ِمَن �لصَّ
َقْد   * 9ِْبَر�ِهيُم  َيا   3ْ�َ َ�َناRَْيَناُ¾   *  ِ لِْلَجِبني َ�َتلَُّه  �ْسَلَما َ ا  َفَلمَّ

ْقَت �لرÿَُّْيا 9ِنَّا َكَذِلَك َنْجِز� �ْلُمْحِسِنَني﴾ َصدَّ
فمن �عظم �ألعما� �ل¬ يقو\ ֲדا عامة �ملسلمني � هذ¾ 
�ملناسبة �لعطر� تقدمي �ألضاحي p9 يستشعر �ملسلمو3 من 
خال¹ا تضحية �بيهم سيدنا 9بر�هيم � عندما تر� �بنه 
تعا/،  �هللا  ألمر  �ستجابة   ¶�§  �p غ,   R��  � µ9اعيل 
 � 9بر�هيم  �بقي عمل سيدنا  بذبح عظيم.  �هللا  ففد�¾ 
هذ� منوpجا خالد�  للمسلمني � كما� �لطاعة ��المتثا� 
ينتشر  �لعيد  صال�   »�R� بعد  لذلك  تعا/.  �هللا  أل��مر 
�لكرمية  لآلية  تطبيقا  �ضحياִדم  بذبح  ليقومو�  �ملسلمو3 
ِلَربَِّك  َفَصلِّ  �ْلَكْوَثَر *  �ْعَطْيَناَ� َ تعا/: ﴿9ِنَّا  �هللا  من قو� 
 /9  Àبالتقر �ملسلمني  من  �ملاليني  يقو\  َ��ْنَحْر﴾. حيث 
حلم  �تو§يع  باملو�شي  بالتضحية  �ليو\  هذ�   � تعا/  �هللا 
�هل �لبيت ��لفقر�« �من هنا جا« � À��ألضحية على �ألقا

�µه "عيد �ألضحى".  
��لفر�  �هللا  �pكر  بالصلو�?  �ملسلمني   Rعيا� �يا\  تتسم 
�قا�ֲדم  ����لعطا« ��لعطف على �لفقر�« �يقو\ �ملسلمو3 بزيا
 À��معايدִדم، حيث يتوجب على �ملسلم �3 يقو\ بزيا�� �ألقا

��ألهل ���� �أل�حا\ ��ملرضى �مبا�كتهم بالعيد. 
��ليمن  باخل,  �علينا  عليكم  �هللا   ¾Rعا�  ��مبا �ضحى  عيد 

��ل�كا?. �كل عا\ ��نتم بألف خ, 
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