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الحمــد للــه الــذي حثنــا عــى أخــذ العــر ,والصــاة والســام عــى خــر البــر ,وعــى
مــن اتبــع الحـ َـق وللباطــل هجــر ,أمــا بعــد:
فبعــض النــاس ال يعـ ُ
ـت ألحكامــه ومــا يتعلــق بــه
ـرف العيــد إال بالتهــاين ,وال يلتفـ ُ
ـوم يف الســنة ,كــا جــاء يف صحيـ ِح الســنة!
مــن معــاين! فعيــد األضحــى هــو أفضـ ُـل يـ ٍ
ـوت عــى أهــلِ البصــرة! ونحــن سنشــر
وتتعلــق بــه معــانٍ غزيــرة ,ال ينبغــي أن تفـ َ
إىل بعضهــا يف هــذا اللقــاء ,عــى اللـ ُه أن ينفعنــا بهــا يــوم اللقــاء!
أوالً :عندمــا نـ ُ
ـدرك عيـ َد األضحــى نتذكـ ُر أصـ َـل مرشوعيـ ِة التضحيــة! قــال اللــه تعاىل:
الس ـ ْع َي قَـ َ
ـام أَ ِّن أَ ْذبَ ُحـ َـك فَانْظُ ـ ْر َمــاذَا
ـي إِ ِّن أَ َرى ِف الْ َم َنـ ِ
(فَلَـ َّـا بَلَ ـ َغ َم َع ـ ُه َّ
ـال يَــا بُ َنـ َّ
ـال يَــا أَبَـ ِ
ت َ ـ َرى قَـ َ
الصا ِبرِي ـ َن ()102
ـت افْ َعـ ْـل َمــا تُ ْؤ َم ـ ُر َس ـتَ ِج ُد ِن إِ ْن شَ ــا َء اللَّ ـ ُه ِم ـ َن َّ
ـت ال ُّر ْؤيَــا
فَلَـ َّـا أَ ْسـل ََم َوتَلَّـ ُه لِلْ َج ِبـ ِن (َ )103ونَا َديْ َنــا ُه أَ ْن يَــا إِبْ َرا ِهيـ ُم ( )104قَـ ْد َص َّدقْـ َ
إِنَّــا كَ َذلِ َ
ــا ُء الْ ُمبِــ ُن (َ )106وفَ َديْ َنــا ُه
ــك نَ ْجــزِي الْ ُم ْح ِســ ِن َني ( )105إِ َّن َهــذَا لَ ُهــ َو الْ َب َ
ب ِِذبْ ـ ٍح َع ِظيـ ٍـم (.))107
نعم؛ شي ُخ امللة والتوحيد؛ يستسلم ألمر ربه يف ذب ِح ابنه الوحيد,
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كــا يستســلم االبـ ُن البــار ,ألمــر ربــه الغفــار! حتى قــال شــيخنا العالمة أبــو محمد
املقــديس فــك اللــه أرسه« :وال أدري مــن أيهــا أعجــب !! أمــن صــر إبراهيــم عــى
طاعــة ربــه يف ذبــح ابنــه أم مــن صــر اســاعيل واستســامه وانقيــاده ألمــر ربــه»!
فاللــه أكــر عنــد إبراهيـ َم حتــى مــن األبنــا ِء والذريــة ,واللــه أكــر عنــد إســاعيل
حتــى مــن نفســه األبيــة! وهاهنــا تستشــع ُر معنــى التكبري يف هــذه األيــام الفاضلة,
وأن اللــه أكــر مــن النفــس واآلبــاء واألبنــاء والعائلــة!
ضاب
فـلـيـتـك تـحلو والحيا ُة مرير ٌة *** ولـيـتـك تـرىض واألنا ُم ِغ ُ
اب
َ
ولـيـت الـذي بـيني وبينك َعام ٌر *** وبـيـنـي وبـيـن العاملني َخر ُ
صـح ِم َ
ـنـك ال ِو ُّد فالك ُُّل َه ّ ٌي *** وك ُُّـل الـذي َ
اب
الت ِ
فـوق ُّ
إذا َّ
اب تُر ُ
ر وتشــاه ُد األعــدا َد الهائلــة! حجاجـاً إىل بيــت
ثانيـاً :يف هــذه األيـ ِ
ـام الجليلــة ,تبـ ُ
اللــه الحـرام ,فتســتذكر تلــك الحادثــة يف أعــاق التاريــخ ,حيمنــا قــال اللــه تعــاىل
لنبيــه إبراهيــمَ ( :وأَ ِّذ ْن ِف ال َّنـ ِ
ـج يَأْتُـ َ
ـال َو َعـ َـى ك ُِّل َضا ِمـ ٍر يَأْتِـ َن ِمـ ْن
ـوك ِر َجـ ً
ـاس بِالْ َحـ ِّ
ـق (.))27
ـج َع ِميـ ٍ
ك ُِّل فَـ ٍّ
قــال إبراهيــم :يــا رب كيــف أُبلــغ النــاس وصــويت ال ينفذهــم؟ فقــال :عليــك النــداء
وعلينــا البــاغ ،فقــام عــى مقامــه ،وقيــل عــى الحجــر ،وقيــل عــى الصفــا ،وقيــل
عــى أيب قبيــس ،وقــال :يــا أيهــا النــاس إن ربكــم قــد اتخــذ بيتـاً فحجــوه ،فيقــال:
ـوت أرجــاء األرض ،وأســمع مــن يف األرحــام
إن الجبــال تواضعــت حتــى بلــغ الصـ ُ
كل يشء ســمعه مــن حجــر ومــدر وشــجر ،ومــن كتــب اللّــه
واألصــاب ،وأجابــه ُ
أنــه يحــج إىل يــوم القيامــة لبيــك اللهــم لبيــك؛ هــذا مضمــون مــا ورد عــن ابــن
عبــاس ومجاهــد وعكرمــة وســعيد بــن جبــر وغــر واحــد مــن الســلف..
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فيــا أيهــا الداعيــة؛ عليــك الدعــوة وعــى اللــه إجاب ـ ُة الخلــق مــن عدمهــا ,ويــا
ر والفتــح مــن عدمــه! ال تنشــغل
أيهــا املجاهــد؛ عليــك الجهــاد وعــى اللــه الن ـ ُ
بالنتائــج فهــي ليســت إليــك! (أَفَ َرأَيْتُـ ْم َمــا ت َ ْح ُرثُــو َن ( )63أَأَنْتُـ ْم تَ ْز َر ُعونَـ ُه أَ ْم نَ ْحـ ُن
ال َّزا ِر ُعــو َن (.))64
ثالثـاً :يف مثــل هــذا املشــهد قبــل ألـ ٍ
ـف وأربعامئـ ٍة ويزيــد أرســل رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وآلــه وســلم عل ًّيــا إىل أيب بكــر ليتلــو عــى النــاس يف موســم الحــج قولـ َه
تعــاىلَ ( :وأَذَا ٌن ِمـ َن اللَّـ ِه َو َر ُســولِ ِه إِ َل ال َّنـ ِ
ـج ْالَكْـ َ ِ
ـر أَ َّن اللَّـ َه بَـرِي ٌء ِمـ َن
ـاس يَـ ْو َم الْ َحـ ِّ
شكِـ َن َو َر ُســولُ ُه) كــا أخرجــه البخــاري وغــره..
الْ ُم ْ ِ
فالدعــوة إىل عقيــدة الــوالء والـراء ,ومحبـ ِة األتقيــاء ,وبغــض األشــقياء ,واجبــة يف
كل املواســم واملحافــل ,فــا يكــو ُن العيــد للحفــاوة بالطواغيــت واملواصلــة ,بــل
ملصارمتهــم واملفاصلــة!
قــال العالمــة أبــو الوفــاء بــن عقيــل رحمــه اللــه« :إذا أردت أن تعلــم محل اإلســام
مــن أهــل الزمــان فــا تنظــر إىل زحامهــم يف أبــواب الجوامــع وال ضجيجهــم يف
املوقــف بلبيــك  ،وإمنــا انظــر إىل مواطأتهــم أعــداء الرشيعة».اهـــ
فليــس العيــد ملــن لبــس الجديــد ,ولكــن العيــد ملن صــدع بالتوحيــد ,وكفــر بالرشك
والتنديد..
أهل اإلسالم ..والسالم
وكل عام وأنتم بخريٍ وع ٍز يا َ
ُ

وكتبه  :أبو سفيان السلمي
يوم عرفة  1434هـ
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twitter.com/alghuraba_ar
facebook.com/alghuraba.media.ar
youtube.com/alghurabamediaar

www.alghurabamedia-ar.jimdo.com

