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كلمة �لتقو�٢

ال شك �& عيد �ألضحى jدi 5 قلوبنا "قع 
 ��لنظ "�ملنقطعة  �لعظيمة  �إلميانية  �لعزمية  تلك 
�لr �بد�ها سيدنا )بر�هيم "�بنه )qاعيل عليهما 
يشد  �لذ\  �ألمر  تعا%،  �هللا  أل"�مر  �ستسالما  �لسال9 

�لعز�ئم "ميتـن عالقة �ملرu fالقه.  
 wسبيل �هد� i  &يضحو yمن �لنا �� ال شك �& كثً
ش| "لكن ليست كل تضحية تنا@ gضى �هللا �" تكو& 
 yلنا� �& 2يع  �لنظر jد  ميعن  "من  مرضاته.  i سبل 
يقّدg"& معا� �لتضحية "ما حتمله من "هج i �لنفس.. 
gغم �& هنا[ بونا شاسعا بني هذ� �لتضحيا- "�لتضحية 

�إلبر�هيمية �ملباgكة..
�بنائه  )سعا5  سبيل   i بنفسه  يضحي  من   fآلبا� من   &(
لوجه �هللا تعا%، "هنا[ من يضحي بناf على �5فع غريز\ 
عاطفي. "هنا[ من يضحي i سبيل مبا�5 ش|.. لكن 
تضحية )بر�هيم � تبقى متميز� عن كل هذ� �لتضحيا- 
عبد�  "جل  عز   �هللا  �مر  لقد  عليها..   yلنا� �عتا5   rل�
)بر�هيم � بتضحية �عظم "�عز شيf يتعلق بوجد�نه.. 
�لناy كلهم  )I �مر� بأ& يضحي بالشيf �لذ\ يضحي 
يعتر�   "� عني  طرفة  يتر55   �" بأنفسهم!  �جله..  من 
على ما �مر� �هللا به بل باg5 باالمتثا@ ألمر� عز "جل.. 
�جلياشة،  �ألبوية  �لعاطفة  تلك   � تناسى  لقد  نعم 
"تناسى تلك �لعاطفة �لز"جية �لr تربطه بالسيد� هاجر، 
 i كانت متجسد� rية �لgتناسى عو�طف �لنسل "�لذ"
�بنه �لوحيد.. مع �نه � كا& قد بلغ من �لك< عتيا، 
"� يكن لينتظر منه �& ينجب نسال �خر بعد Iلك �لغال9 
تزحز�   � �لعو�طف  هذ�  "لكن  عينه.  قر�  كا&  �لذ\ 
�نه  مع  ")ميانه،  عزمه  من  شيئا   �تغ  �" )بر�هيم  سيدنا 

َلَحِليٌم  )ِْبَر�ِهيَم  تعا%: ﴿ِ)&َّ  قا@  �لقلب كما  gقيق  كا& 
�ٌ� مُِّنيٌب﴾ (هو5: ٧٦) -بل �ض بعزمية )ميانية صا5قة  َّ"�َ
ممتثال ألمر �لذ\ ناi ��5 �لر يا. � فلننظر )% Iلك �البن  
�لباg �لذ\ � يتر55 قط i تسليم gقبته تلبية "فد�f "طاعة 
ْعَي َقاَ@ َيا  ا َبَلَغ َمَعُه �لسَّ ألبيه )بر�هيم ")له )بر�هيم: ﴿َفَلمَّ
ُبَنيَّ )ِنِّي َ�gَ£ ِفي �ْلَمَنا9ِ �َنِّي َ�Iَْبُحَك َفانُظْر َما�Iَ َتَر£ َقاَ@ 
اِبِريَن﴾  َيا �ََبِت �ْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِ)& َشاf �هللا ِمَن �لصَّ

(�لصافا-: ١٠٣)
"من هنا تتجلى لنا تلك �لر"� �لفد�ئية �لطاهر� �ملباgكة 
ֲדذ�  �هللا  �ظهر  حيث  كأبيه  �البن  هذ�  ֲדا  متتَّع   rل�
�البتالf جوهر� فطرִדما �لr  كانت مشتركة i �لطاعة  

األضحى.. 
االستسالم هللا وذبح األّمارة



٣
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ْقَت  "�الستسال9 أل"�مر� عز "جل ﴿..يا )بر�هيم َقْد َصدَّ
ِبِذْبٍح  َ"َفَدْيَناُ�  �ْلُمْحِسِنني *...  َنْجِز\  َكَذِلَك  )ِنَّا  �لرُّْ َيا 

َعِظيٍم ﴾ (�لصافا-: ١٠٤ )% ١٠٨)
غيبية   �gشا( �ألمر  هذ�   i  &� �للبيب  على  ®فى  "ال 
خفية ألعظم عطية من �لد"حة �إلqاعيلية، سيدنا �مد 
 i بهg عتبة  على  I¯ا عظيما  �لذ\ كا&   � �ملصطفى 
 gسبل مرضاته "�ملستسلم �لكامل له عز "جل. "قد �شا
 َّ&(ِ ﴿ُقْل  تعا%:  قوله   i  fال° �لكرمي  �لقر�&  Iلك   %(
�ْلَعاَلِمنيَ﴾   ِّ±gَ هللا  َ"َمَماِتي  َ"َمْحَياَ\  َ"ُنُسِكي  َصَالِتي 

(�ألنعا9: ١٦٣)
�حلج  مناسك  يؤ5"&  �لذين  �حلر�9  �هللا  بيت  )& حجا² 

يتذكر"& جانبا �خر من تضحيا- )بر�هيم � حينما 
 i "³"جته  �لبكر  �بنه  تاgكا  تعا%  �هللا  ألمر  �ستجا± 
تلك �لبقعة �لr ال g³´ فيها "ال ماf "ال �نيس، مضحيا 
بز"جته "فلذ� كبد� ﴿gَّبََّنا )ِنِّي َ�ْسَكنُت ِمن gIُِّيَِّتي ِبَو�5ٍ 
َالَ�  �لصَّ لُِيِقيُموْ�  gَبََّنا  �ْلُمَحر9َِّ  َبْيِتَك  ِعنَد   ٍ́ gْ³َ  \Iِ َغْيِر 
َفاْجَعْل َ�ْفِئَدً� مَِّن �لنَّاyِ َتْهِو\ )ِلَْيِهْم َ"�³ُgْْقُهم مَِّن �لثََّمَر�ِ- 

َلَعلَُّهْم َيْشُكُر"َ&﴾ ()بر�هيم: ٣٨)
 i ִדتف ֲדا 2و´ �حلجا² تستعيد rلتلبية �ل� -�fند� &(
نفوy �ملؤمنني تلك �لذكر£ �ملجيد� ألبيهم )بر�هيم � 
لسا&  "كأ&  �ألجّل  �لعلي  هللا  ضحية  �عظم  قد9  عندما 
حاµم يقو@: يا g±، )ننا مستعد"& أل& نضحي بأنفسنا 
"ما منلكه من غا@ "gخيص i سبيلك، كما قد9 )بر�هيم 

� تضحياته..
"يظهر من فلسفة �ألضحية i �إلسال9 معا� �الستسال9 
 i &من هذ� �ملنطلق فإ" .�gبح �لنفس �ألماI" هللا كلية
تكب��تنا (�هللا �ك<) يو9 �لعيد )¹اf.. "كأننا نذبح نفسنا 
�ألما�g "نضحي ֲדا i سبيل �حلصو@ على مرضا� �هللا.  
"i هذ� �ألمر )قر�g ضمº بأننا g�ينا i تضحية )بر�هيم 

 ..�fلعز� "جالله "ك<يا� ±g عظمة
")نه ملن 5"�عي شكر �هللا تعا% "
د� �& �"ضح لنا سيدنا 
 i د � فلسفة �ألضحية "حقيقة �لنسك "�لضحايا
�
�إلسالi 9 خطبة مباgكة جليلة من فيض �إلµا9 �إلµي 
�لنفس  Iبح   i "مقاصد�  �ألضحى  حكمة  فيها  جتلت 
�ألما�g "�النقيا5 �لتا9  هللا عز "جل. جعلنا �هللا ")ياكم من 
�لذين �نسلخت عنهم هو�جس �لنفس �ألما�g باالستسال9 
 �هللا "�النقيا5 أل"�مر� سبحانه "كل عا9 "�نتم بألف خ
"صلى �للهم على سيدنا �مد "على �له "صحبه "سلم.

وال Xفى على اللبيب أن U هذا األمر إشارة 
غيبية خفيـة ألعظم عطية مـن الدوحة 
اإلسـماعيلية سـيدنا 3مد املصطفى � 
 U الـذي كان ذ]ا عظيما علـى عتبة ربه
سبل مرضاته واملستسلم الكامل له عز وجل. 


