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تأمالG عابد

�ألضحى  عيد   3� شك  ال 
�لدين  جتلٍّ لشع,� من شعائر 
بني  حتمل  �لتـي  �لعظمى 
طياִדا ِحكًما عظيمه، �معا3 
فعيد  بديعة.   ���سر�ً� جليلة، 
�لدي¼   ��ملنظو من  �ألضحى 
 ،�Rلعبا� متا\  على  هللا  شكر 
بلسانه  �ملؤمن  به  يتفو¾  ال 
سرِّ¾   �  ¾RRير بل  فحسب، 
��لطمأنينة  �لرضى  فيكتسب 
 ìتظهر عليه �لفرحة ��البتها�
خال¹ا  من  يستشعر  �ل¬ 
�جلفو�  ميحو  �لذ�  باُألنس 

بني �لفقر�« ��ألغنيا«.
 �منـظو مـن  ��لعيـد 
�ألطفا�  يو\  هو  �جتماعي 
�لفـر�  ¹م  ُيحـضر 
��ملر�، �يو\ �لفقر�« يعطيهم 

�ليسر ��لسعة، �يو\ �أل�حا\ 
��لصلة،  �ل�ِّ  على  Ùمعها 
تتناسى  �لكرمية   Çلنفو� �يو\ 
فيه �ضغا¢ا �تتصا�. �هكذ� 
�الجتماعية  �لر�بطة   Rتتجد
��لوفا«،  �حلب،  فيها   Èفيتقو
 Àصحا� فيتذكر  ��إلخا«. 
للسائل  ما  �لسليمة  �لفطر� 
ما   �  zحقو من  ��ملحر�\ 
�§قهم �هللا فيقاµو¢م فرحتهم 
تشمل  ح±  �معنويا  ماRيا 
�تعم  بيت  كل  �لعيد  فرحة 

كل �سر�.
�ألمر  هذ�   Ãد� �ال 
مباشر   ìنتا هو  بل  صدفة 
 � �ألضاحي  ¤ر  لتشـريع 
فتنطلق  �ألضـحى  عيـد 
 Àألصحا �خليِّـر�   �Rأليا�
تتقاسم  �لسخية   Çلنفــو�
مع  ��ملعنوية  �ملاRية  فرحتها 

فال  �حلظ؛  يسعفه   Â من 
تغرÀ �س �لعيد 9ال ��لبسمة 
تعلو كل شفة، ��لبهجة تغمر 

كل قلب. 
�مما يد� على عظمة شأ3 عيد 
�ألضحى هو �3 �إلسال\ قرنه 
��حانية  مكانة   ?�p بشع,� 
�لِبرِّ  على  تنطو�  عظمى 
تأث,  ¹ا  ��لر�ة.  ��إلحسا3 
��ألمة.   Rلفر� تربية   � بالغ 
 /9 �ألضحى  َينضّم  �هكذ� 
فيصبح  �حلج  �إلسال\  �كن  
 Ôلظر�� �يامه  من  يوما 

�لشامل ألحكامه.
�ال ينطو� سر �لعيد �كرمه 
�لذ�  يومه   � �Dاله  �ֲדائه 
يبتدè بطلو¶ �لشمس �ينتهي 
ر  بغر�ֲדا، �9منا �لسر فيما ُيعمِّ
�ما  �عما�،  من  �ليو\  pلك 
ميأل  �ما  9حسا3،  من  يغمر¾ 

 Rبعا��لقلوÀ من خ,. فللعيد 
تتقيد  ال  ��حانية � خ,ية 
نفر�  �ل¬   �Rملحد�� بساعاته 

�منر� خال¹ا. 
�لعيد  حو�  نستنتجه  ما  هذ� 
¤ن  فأين  ظاهريا.  �ماهيته 
�معانيه؟  �لعيد  من  �ليو\ 
 ��ين Óثا� �لعبا�R فيه من Óثا�

�لعا�R؟ 
بعض   39 �لشديد  لألسف 
من  �لعيد   ��Rجر �ملسلمني 
معانيه  �عطلو�  �لدينية  حليته 
من  كث,  فأصبح  �لر�حية. 
فاتر�،  ֲِדمم  يلقونه  �ملسلمني 
�سر عابسة، ُ� ،�R��مشاعر با
ح± �صبح �لعيد عملية جتا�ية 
�لربح.  9ال  ألصحاֲדا  همَّ  ال 
فأ§�حت   �Rلعا�  �Óثا �طغت 
عامة  �متسك   �Rلعبا�  �Óثا
�لعيد  ��قتصر  بالقشر   Çلنا�
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التقوى

على تو§يع بعض �للحو\ على 
 ?��R� �تعطلت  �ملحتاجني 
�مر�جعة  �¹اRفة  �لتفك, 
Ùب  �لذ�  ما  على  �لنفس 
من  يتعلمه   3�  Rفر كل  على 

عيد �إلضحى؟
�نه  ُيعلمنا  �لديانا?  تا�يخ   39
 تتبو� عر  3� لألمة  ال ميكن 
تر�يض  بعد  9ال  ��ملجد  �لعز� 
خلقي،  �ִדذيب  نفسي، 
�بناÿها  يظهر   3� بعد  �pلك 
�على مظاهر �لتضحية ��لفد�« 
��لبذ� ��لسخا«، �هذ¾ �ملعا� 
�لرفيعة ال ترسخ � �لنفوÇ 9ال 
�تربية  �تعليم،  تثقيف  بعد 

�تر�يض.
�لفد�«   ��بذ  3� شك  ال 
 Çنفو  � �عت §ُ ��لتضحية 
تعاليم  خال�  من  �ملسلمني 
 �  üلن� �هد�   3Óلقر�
 ��� يركز   ��شعا فأصبحت 
�ملؤمنني،   Çنفو  � �لتضحية 
 ��لذين Ùتمعو3 من كل �قطا
حلج  �ملكرمة  مكة   �  ¥��أل
بيت �هللا �حلر�\، �pكرين �ֲדم 
 ªم  ��بزيا يتم  حيث  �تائبني 
قالب   � �حلج  شع,�   ���p
�ألضحى �لذ� �متثل فيه سيدنا 
بالتضحية  �هللا  أل��مر  9بر�هيم 
بولد¾ �فلذ� كبد¾.. �هيها? 

�لتقليد� من  �لفكر  ملا �ستقا¾ 
�ملبا�كة  �لدينية  �حلاRثة  هذ¾ 
حيث ��لوها حرفيا بالرغم من 
�عظم  3��3 �لـُمشا� هنا 9/ 
تضحية � سبيل �هللا سيقدمها 
�إلنسا3 �لكامل �لذ� سيكو3 
من عتر� سيدنا 9بر�هيم � 
شك،  �هللا   � ليس  �نه  �كما 
�موالنا  سيدنا   3� شك  فال 
�لعظيم  �لذبح  هو   � *مد 
�لكرمي.   3Óلقر�  � 9ليه   ��ملشا
 �يتصو كما  ماRيا  p¿ا  ليس 
 � بتسليمه  �لكن  �لبعض 
أل��مر  �كيانه  ��حه � نفسه 
�هللا �تضحيته � سبيله بطريقة 
Â يشهد تا�يخ �لديانا? مثيال 
 ��¹ا. �كتسب من خال¹ا ïد�
�لوصف �لقر�Ó �جلليل: �لذبح 

�لعظيم.
تضحياته  تعي  �ألمة  ليت  فيا 
�تفهمها   ¾�بآثا �تقتفي   �
من  خا�  سليم   �منظو من 
بتمعن  �لتا�يخ   ����قر �خلر�فة. 
تلك   �الستحضا  ���ستشعا
فيها  عرضت  �ل¬   Ôلظر��
�ملغريا?  �نو�¶  ش±  قريش 
�تز�Ùه  �§عامة  �مو��  من 
من �Dل فتيا? �لعرp� Àلك 
 ¾�Rسالته، �هد�مقابل جتميد 
بالقتل ��¹ال� � حالة �فضه 

 � منه  كا3  �ما  لعرضهم. 
بتلك  قريشا   Àجا�  3� 9ال 
 ?�صا �ل¬  �خلالد�  �لكلما? 
Rستو� �لتضحية ��لفد�«: «��هللا 
 � �لشمس  �ضعو�  لو  عم  يا 
 3�ميي¼ ��لقمر � يسا�� على 
 ��لنو به من  �هللا  بعث¼  ما  �تر� 
 z�فا  �p9 9ال  تركته  ما   È¹د��

�سي جسد�». �
  � قضى  �لرفض  هذ�  �بعد 
فيها  تر�  ما  سنة  عشر  ثالثة 
معª من معا� �لتضحية ��لفد�« 
لقد  �جه.  بأحسن  به  قا\  9ال 
��ضية  هاRئة  بنفس  حتمل 
�ألÈp ��الضطهاR ��ملقاطعة له 
�ألتباعه، فال بيع منهم �ال شر�« 
عليه  �لقيت  لقد  مز��جة.  �ال 
�حلجا�� ح± سالت �لدما« على 
عقبه �لشريف فتحمل pلك غ, 
 ¾��R� مو�له� ?�Rهن، �ُصو��
�Rُبر?  ييئس،   Â� �ز3  فلم 
فلم  الغتياله  �ملتنوعة  �ملؤ�مر�? 
يهن �Â �ز3. لقد ضحى بكل 
ما ميلك من ما� ���حة �مهجة، 
�هللا  سبيل   � pلك  كل  باpال 
�صحابه  فعلم  كلمته.  �إلعال« 
�لبذ� ��لتضحية ��لفد�« بأقو�له 
�س,ته.  �خالقه � �عماله �
�لرسو�  تضحيا?  تقتصر   Â�
�لكرمي � على ما قبل هجرته 

فحسب �لكن لن ننصف ح± 
لو ¿ثنا � �لس,� بعني Rقيقة 
جا�R حيث �صله �ألÈp من 
قريب �بعيد �ال نوR �خلو¥ 
 3� إلبر�§  �لكن  �لتفاصيل   �
كانت   � �لرسو�  تضحية 
�لطاهر�  حياته   �مد� على 
�ملطهر� كأعظم تضحية عرفها 

تا�يخ �إلنسانية.
فعال  �ليو\  �ألمة  كانت  فإ3 
�لغابر  Ñدها   �Rالستعا تتطلع 
فعليها �3 تعي مكانة �لرسو� 
سبيل   � تضحيته   Èمد�  �
تقف   3�� �هللا  كلمة  9عال« 
تضحيا?  لفحص  تأمل  �قفة 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
لعلهم ير�3 �جه �ملشاֲדة �ل¬ 
�جلماعة  مؤسس  عنها  عّبر 
عليه  �د � غال\  مر§�  حضر� 
كيانه   À�p �لذ�  �لسال\ 
��جوR¾ � سيد¾ �مطاعه �: 
"من فرzَّ بي¼ �بني �ملصطفى 
�صلِّ   ."È�� �ما  عرف¼  فما 
�للهم على سيدنا �موالنا *مد 
�ملصطفى ���§قنا شفاعته يو\ 

�لقيامة.

�لصـديـق مـسـا�ة 
*مد عبد �ملطلب (تونس)


