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التقوى

كلمة �لتقو�

ال شـك 
Y كل تضحية تضم بني طياִדا 
�سالة عظيمة، ينعم كل ���� لد"�فعها 
بنفحاִדا "يغو� � معانيهـا "
هد�فها. "لكنها تبقى 
Jصـو�� �لنطا� باملقا�نة مـع �لتضحيا{ �لر"حانينة 
�لعظيمـة �ل� 
ثـ� عليها �لدين �حلنيف. "ال سـيما 
�ألضحى �لذ� 
�سـى معا� 
�قـى "
عظم تضحية 
عرفتها �إلنسـانية على مر عصو�هـا "�ل� متثلت � 
�الستسال\ �لكامل أل"�مر �هللا �. �ستسالما ال �يب 
فيه "
قل ما يقا� حوله 
نه �ملو{.  مو{ "هب �حليا� 
بالد�جة �أل"u لسـيدنا vبر�هيم حيث سلم عنقه هو 
قبل عنق �بنه v¤اعيل عليهما �لسـال\. فهو �لعاشـق 
�لو%اY �لذ� �منحت جذ"� نفسـه بنا� �حلب �إل%ي، 

Y يقد\ على تسـليم عنق �بنه لوال يقينه �لتا\  Yفما كا
� �هللا �. "نفس �لر"§ "�لعزمية غرسـها فينا �لتعليم 
�لكامل �لذ� جا¨ به سـيدنا Jمد �ملصطفى � لتقدمي 
 ªلتضحيا{ �لر"حانية "�ملا�ية. فبالرغم من �لبعد �لزم�
بيننا "بني �لعهد �إلبر�هيمي �ملبا�� ميكننا 
Y نسـتنتج 

Y �حلكمة �لبالغة من تد"ين هذ¬ �لتضحيا{ "jكرها 
 Yتكو Y
�vاال "تفصيال هي 
Y �هللا تعاu يؤكد على 
بيننا "بينه � نفس �لعالقة �ل� كانت له مع سـيدنا 
vبر�هيم  �خلليل "عترته �ملبا�كة ®ميع خصا%ا �إلميانية 

"�الستسال\ �لكامل بتما\ �خلضو° "�ملحبة.
فكما 
Y سيدنا vبر�هيم � � يتر�� � jبح �بنه تنفيذ� 
ألمر �هللا تعاu، كذلك يتصر² �ملؤمن �لصا�� حيث 
ال يكتر³ بالتضحية بنفسـه "ماله "
"ال�¬ � سـبيل 
�هللا. لقد ُقدمت تضحيا{ عظيمة � ´من �لرسو� �  
�ألسـو� �لكاملة لسـبل �%د�ية "�ملظهر �جلالr للذبح 

�لعظيم. �jv كاY �ملؤمنوY به يقدموY �لتضحيا{ �ملا�ية 
"�ملعنوية لد�جة 
¸م �ضو� بأY ُيقطعو� v�ًبا v�ًبا � سبيل 
�هللا تعاu بصو�� � يشـهد تا�يخ �لديانا{ مثيال %ا.. 
"يا حسـرتا¬  فإY �"§ �ألضحى هذ¬ قد تبخر{ ع� 
�لعصو� حيث نسـي �ملسلموY �لغاية "�لقصد "�كتفو� 
بذبح كبش مثيل �لكبش �لذ� 
نز� من �لسما¨، حسب 

�عتقا�هم.
"لقد جد� حضر� �ملسـيح �ملوعو� � مفهو\ �"§ 
�ألضحية "نفض غبا� �لعقائـد �خلاطئة �ل� علقت به 

�"�حهم  Àتضطر Y
مذكر� �لسـطحيني 
Y عليهم 
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"تـذ"À "ُتذبـح �"حيا على عتبـة �هللا كي يتولد 
فيها �الستسـال\ �لتا\. "
"ضح 
Y �لفو�ئد �ل� جتلبها 
�"§ �لتضحية �حلقة تكوY شـبيهة للفو�ئد �لظاهرية 
�ل� Ãظى ֲדا �ملضحوY عقب jبـح قر�بينهم �ملا�ية 
 Yلرضى "�الطمئنا�" Yحهم بالسكو�"�
حيث حتظى 
من �حلضر� �ألحدية. هذ¬ هـي �لتضحية �حلقة �ل� 
جتسد{ � شـخص �لنÅ �لكرمي � �ُملشا� vليها � 
 uv ملبني بالذبح �لعظيم. "هي  �ل� ال ´�لت� Àلكتا�
يومنا هذ� تسـقي بفيوضـها �لسالكـني أل¸ا �"ٌ§ 
 "
صـا�قة تدفع uv �لرقي "ليسـت Èر� عـاطفة 

َقصـص.
Yv �ألمـة �إلسـالمية � 
مس �حلاجـة لغر� بذ�� 
�لتضحية �إلبر�هيمة �ملتمثلة � شخص �لنÅ �لكرمي � 
ألY ما v �Ìليه حا%ا من �Ëر�² عن �ملقاصد �لر"حانية 
 ����v \"حي لعد�تقهقر "تشويه، هو نتيجة قحط "
حقيقة �ستسال\ سـيدنا vبر�هيم � "سليل �"حته 

�لظاهرية سيدنا Jمد �ملصطفى �.
Yv معا� "فلسـفة �ألضحى �ل� بينها حضر� �ملسيح 
�ملوعو� � كانت من خال� خطبة vعجا´ية ��جتالية 
ن من خال%ا �لسـبيل uv تلك �لر"§ �ل� ترسم  ـَّ بي
لنـا معا� مغالبة �لنفس "Èاهدִדا حÎ يتم Ëر �لنفس 
�ألما�� باأل�نا� "�أل�جا�. فكم حر� باملسـلمني 
�ليو\ 
Y يد�كو� معا& �ألضحى "يسـتر�"� كر�ما{ 
�لصا�قني �ل� تتجلى � حلل �ملنعم عليهم. "ليكابد"� 
مبشـقة حÎ يتحر�"� من �لفتو� "�لبؤ� "�لسـبا{ 
�لر"حي. "ال سبيل لذلك ما � يستسلم �ملر¨ �ستسالما 
كامال أل"�مر �هللا � "ما 
"جبه عليه �لرسو� �لكرمي 
� من تصديق "مبايعة �ملسيح �ملوعو� "�إلما\ �ملهد� 
� �لذ� قد� �هللا له vحيـا¨ �لدين "vقامة عمائد¬. 
فما � تستسلم �ألمة �ستسال\ سيدنا vبر�هيم � لن 
 Y
يصل 
فر��ها �v uv��� تلك �حلقيقة �ل� Ðو� %م 

مة 
خرجت للنا�" "يدخلو� � ´مر�  Nيصبحو� "خ

�ملنعم عليهم.
هد�نا �هللا "vياكم ملا Ãبه "يرضا¬ "تقبل حج "سـعي 
 À� حلمد هللا� Y
حجاÒ بيته �حلر�\. "Ìخـر �عو�نا 
�لعاملني "�لصال� "�لسال\ على 
شر² �ملرسلني سيدنا 

Jمد "على Ìله "صحبه 
�عني، Ìمني.

هذه هي التضحية احلقة الl جتسـدت 
! شخص النp الكرمي � اُملشار إليها ! 
 lالكتاب املبني بالذبح العظيم. وهي ال
ال زالت إJ يومنا هذا تسـقي بفيوضها 
 Jالسـالكني ألنهـا روٌح صادقة تدفع إ
الرقي وليست }رد عاطفة أو َقصص.


