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التقوى

كلمة �لتقو�

 m  � ,بر	هيم  سيدنا  تضحية   1;E'
	للفظ  
 على ظاهر Eمقصو rملقد	  sلكتا	
على  	لقصة   1Eمتحو'  ،uملع	 'سطحية 
	لرs بكبش.   x	بنه ففد	 بأمر 	هللا بذبح  ,بر	هيم  به  ما همَّ 
 *, sقد تسر aلظاهر	لفهم 	 	لشديد جند �+ هذ	لألسف '
كث$ من كتب 	لتر	� '	لتفس$ 	إلسالمية حيث ُنسب ,* 
	لسنة   xعن حقيقة ما حتمله هذ 	بعيد  xألضحى 'مقاصد	
 � aلذ	  aلظاهر	 	لذبح   i	E' خفية 
Eبذ 	إلبر	هيمية من 
تكن حقيقته 'Eسالته سوK 	لتضحية 	لباطنية 	لر'حانية 	ل� 
كا+ مقدE	 �ا  �+ تتجلى m شخص نبينا 	ملصطفى �، 
,�اعيل  لذEية  	متد	;  	لذa هو  	إلبر	هيمية  	لد'حة  حفيد 

	لذبيح �.
 لقد نسي كث$ من 	ملسلمني هذx 	حلقيقة '	قتصر فهمهم 
 aلعقد	 Eملأثو	 m فحسب كما هو a;على _بح كبش ما
�نظاE سيدنا  '	نصر	�   iلسما	 	لتوE	� 'نز'8 كبش من 
,بر	هيم ,ليه، مع 	لعلم �+ �مانيه �� تكن سوK �+ يكو+ 
�مرx كله هللا تعا* 'يضحي بكل غا8 'نفيس مبا m _لك 
نسله m سبل مرضاته عز 'جل. 'قد حقق ,بر	هيم �مر Eبه 
َكَذِلَك  ,ِنَّا  	لرُّْ�َيا  ْقَت  َصدَّ َقْد   * ,ِْبَر	ِهيُم  َيا   +ْ�َ  xَُناَ;ْيَنا'َ﴿
	هللا  'فّهمه  (	لصافا1: ١٠٥'١٠٦)  	ْلُمْحِسِنَني﴾   aَنْجِز
	ملجا¡  
 '	ل� كانت m حلل Eملتكر	  Kلر�	 تلك  مقاصد 
فكا+  	لبكر.  	بنه   m 	ملتمثل  بنسله  بالتضحية   
Eالستعا	'
فيه على ترb ¡'جه هاجر  �قد@   aلذ	 	ملوعو;  	ليو@  _لك 
 iقاحلة جدبا i	صحر m ¢E¡ a_ $; غ	بنه ,�اعيل بو	'
حيث ال ¡	; 'ال ماi 'ال �نيس سوK 	�و	@ '	لوحو£، هو 
	لذبح 	ملقصو; 'تعب$	 لتلك 	لر�K 	ل� E	';ته كث$	 'بذEته 
َمَعُه  َبَلَغ  ا  	ل� شاi 	هللا �+ تنمو  m يو@ من 	أليا@، ﴿َفَلمَّ
َفانُظْر  َ�ْ_َبُحَك  	ْلَمَناِ@ �َنِّي  ُبَنيَّ ,ِنِّي KEَ�َ ِفي  َيا  َقا8َ  ْعَي  	لسَّ

َماَ_	 َتَرK َقا8َ َيا �ََبِت 	ْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِ,+ َشاi 	هللا ِمَن 
اِبِريَن﴾ (	لصافا1: ١٠٣) 	لصَّ

'قد �شاE سيدنا ��د  	ملسيح  	ملوعو; � ,* هذ	 	لسر 
	لكامن  	لذa تقاصر1 عنه 	ألفها@ 'بيَّن �+ 	هللا 	لذa تتجّلى 
	لطرP قد مّن على �مة �مد � مّنة عظيمة  E�ته بش¦ 
 ،Kألخر	 	ألمم   m كالقشر  كانت  	ل�   Eألمو	  +, حيث 
	ل�  	لتضحية   +� بيَّن  كما  حقيقتها.  	ألمة   xهذ �ظهر1 
بذEها سيدنا ,بر	هيم � '	ل� كانت §فية قد جعلها نبينا 
�مد	 � حقوال '	Eفة خضر	m +�' i عد@ تر;; ,بر	هيم 
 sخفية ,* 'جو 
Eهللا  ,شا	ألمر  	بنه تنفيذ	بح _ m �
بالتضحية  يكتر�  '�ال  تعا*  هللا  كلُّه  	إلنسا+  يكو+   +�
	لتضحيا1  تلك  	هللا '�+  �مر  �ما@  '�قاEبه   x;بنفسه '�'ال
 m كاملة 
	ل� ُقّدمت m ¡من 	لرسو8 � 	لذa كا+ �سو
كل نو¢ من 	�د	ية 	لطيبة، فقد ملئت 	لصحاKE 	لقاحلة 

بدماi 	لصحابة 	لكر	@ عليهم Eضو	+ 	هللا.
	إلبر	هيمية،  	لد'حة  حفيد   � 	ملصطفى  نبينا  كا+  لقد 
  ،iياdلك	'  
	لعز  sلر '	الستسال@   i	لفد	' للطاعة  جتسد	 
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 Eملشا	لعظيم 	لذبح 	فهو _لك  ،iسبيله كل عنا m ملتحّمل	'
,ليه m 	لقر»+ 	لكرمي:  ﴿َ'َفَدْيَناxُ ِبِذْبٍح َعِظيٍم﴾ (	لصافا1: 
 m بلغت تضرعاته aلذ	هيم 	بر, 
١٠٨). ,نه حتقق لدعو
حضر
 	هللا تباbE 'تعا* عنا+ 	لسما'	1 بالزََّفَر	1 '	لَعَبر	1 
تقو8 بلسا+ حا�ا: ,+ �منيا� يا sّE ال تنتهي على تضحية 
'	حد
 ',منا �مانـيَّ  هي �+ تبعث فيهم  يا sّE، _لك 	لن® 
 *, iجلدبا	 °Eأل	 m خلفية	 
Eلبذ	 xسو� ²ّو8 هذ aلذ	 ّ
حد	ئق E'حانية غّناi. 'شاi قدE 	هللا تعا* ³يب 	لدعو	1 
 Eل� بذ	كة Eملبا	لبقعة 	يكو+ مبعثه 'نسبه � من تلك  +�
فيها ,بر	هيم _Eيته 'سالت فيه عd	1 عينيه m 	لتلبية،كما 
 
شاi سبحانه �+ ميتد تعليم هذ	 	لن® 	لكرمي � 'تتسع ;	ئر
_Eيته 	لر'حانية لتشمل كل 	ألمم '	لشعوm s �خو
 ,ميانية 

حتقيقا لدعو
 ,بر	هيم 	خلليل.
ففي '	قع 	ألمر ,+ 	لتضحية هي جوهر 	إلسال@ 'لبه ',+ 
كا+ 	ألضحى يذكرنا بالتضحية 	إلبر	هيمية كل عا@ ,ال �نه 
	ليو@ يقتصر فيه كث$ من 	لناr على تلك 	حلرفية 	لقشرية 

 	ل� جر;1 حقيقة 	Eلتو	 
	ملسرفة 	ل� ال ¶تلف عن نظر
هذx 	ملنسك من مقصو;x 	حلقيقي. لقد ُحّولت m ¡ماننا 
هذ	 ,* ضرs من ضر's 	للهو '	للعب '	لعا;	1 '	لتقاليد 
'	لتباهي ֲדوK 	لنفس ',Eضاi �نانيتها باالقتصاE على لبس 
	جلديد '	�ضم '	لقضم '	لتنعم باألطعمة 'جتا_s �طر	� 
	حلديث m 'صف ما 	حتوته 	ألضاحي من شحو@ 'حلو@؟ 
ُترK هل كانت تضحية ,بر	هيم من �جل كبش �' من �جل 
تنعم m 	ملتع 	ملا;ية ح¦ ¶تز8 ֲדذx 	لبد¢ 	ل� 	¹رفت عن 

 تلك 	لتضحية 	إلبر	هيمية Eبذ 
جوهرها؟ 'هل كانت ºر
سبيل   m 	لعظمى  'تضحياته   � �مد  سيدنا   m 	ملتمثلة 
ُسّنة  فصل  يتم  ح¦  باهللا  '	لعيا_  عبث  به  »من  'من  	هللا 
�نفسنا  صبغ   m 	لر'حي  	لرسا«  جوهرها  عن  	ألضحى 

بصبغة ,بر	هيم 'حفيدx؟ ½ �ال ¼دE بنا �+ ندbE 	حلكمة 
ِ�َماُ#َها  َ&ال  ُلُحوُمَها  �هللا  َيَناَ(  ﴿َلن  	لقر»�  	لتنبيه  من 
َرَها َلُكْم لُِتَكبُِّر'	 	هللا  َ'َلِكن َيَناُلُه 	لتَّْقَوK ِمنُكْم َكَذِلَك َسخَّ
ِر 	ْلُمْحِسِنَني﴾ (	حلج: ٣٨). لقد نبه  َعَلى َما َهَد	ُكْم َ'َبشِّ

 هذ	 Eخطو *, � aملهد	إلما@ 	ملوعو; '	ملسيح 	 
حضر
	النسال¿ عن جوهر فلسفة 	لتضحية 	إلبر	هيمية قائـال: 
"�ما 	ليو@ فانظر'	 جيد	، هل بقي من 	لر'حانية شيi ,ال 
	لفرÀ '	ملرÀ '	للهو '	للعب؟ ,+ عيد 	ألضحية هذ	 �فضل 
بالعيد 	لكب$، 'لكن  	لعامة �يضا  	لعيد 	أل'8 'يسميه  من 
�خd'� بعد 	لتأمل، كم هم 	لذين ينتبهو+ بسبب 	لعيد ,* 
تزكية نفوسهم 'تصفية قلوֲדم، '²صلو+ على حّظ  من 
 m ضع'ُ aلذ	 Eلنو	من _لك  rلر'حانية 'يسعو+ لالقتبا	

هذ	 	لُضحى؟"
'ال يغينب عن با8 �حد  �ننا Áاجة ,* تضحية '	حد
 'هي 
	لتضحية بالنفس 	ل� تشعر بضر'Eִדا فطرُتنا '	ل� ُتسمى 
بكلما1 �خرK "�إلســـال-" . '	إلسال@ يعÄ تسليم 
 Å_'منا 	مو¡E @إلسال	شر¢  m هللا قد جعل	لعنق للذبح '�+ 	
لكث$ من 	ألحكا@ 	�امة. حيث ُ�مر 	إلنسا+ �+ يفدa نفسه 
m سبيل 	هللا تعا* بكل قو	x 'بسائر 'جو;x. '�+ 	لقر	بني 
	لظاهرية ُجعلت منو_جا �ذx 	حلالة، 'لكن 	ملقصو; 	حلقيقي 
 m +جة 'كأنكم متوتوEهللا لد	 	تقو	 a� ..لتضحية	 xهو هذ
سبيله. 'كما �نكم تذÁو+ 	لقر	بني بأيديكم كذلك ضّحو	 
 Æ;� Kتقو bكانت هنا 	هللا. فإ_	سبيل  m بنفوسكم �يضا

من هذx 	لدEجة فإÈا ال ¡	لت ناقصة.
كتابك   m 	لعظيم  بالذبح  'صفته  من  على  صل  	للهم 
	أل'لني  من  	ملؤمنني  »له  'على  �مد  سيدنا  	لكرمي 
,بر	هيم   8« 'على  ,بر	هيم  على  '	آلخرين كما صليت 

,نك �يد ³يد. 


