
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

َناُه بُِغالٍم َحلِيٍم َفَلَّمَّ بَ }  ْ نَي  َفَبَّشَّ اِِلِ ْعَي َقاَل َوَقاَل إِِّني َذاِهٌب إََِل َرِّبي َسَيْهِديِن َربي َهْب ِِل ِمَن الصَّ َلَغ َمَعُه السَّ

َفانُظْر   َأْذَبُحَك  َأِّني  اْلَْنَاِم  ِِف  َأَرى  إِِّني  ُبنَيَّ  َش َيا  إِن  َسَتِجُدِِّن  ُتْؤَمُر  َما  اْفَعْل  َأَبِت  َيا  َقاَل  َتَرى  ِمَن  َماَذا  اهللَُّ  اء 

ابِِريَن   ُه لِْلَجبنِِي   َفَلَّمَّ أَ الصَّ إِنَّا كَ ْينَاُه َأْن َيا إِْبَراِهيُم   َوَنادَ ْسَلََّم َوَتلَّ ْؤَيا  ْقَت الرُّ إِنَّ  َذلَِك َنْجِزي اْلُْْحِسننَِي   َقْد َصدَّ

اْلُْْحِسننَِي    َكَذلَِك َنْجِزيْكنَا َعَلْيِه ِِف اآلِخِريَن َسالٌم َعََل إِْبَراِهيَم  َوَترَ َفَدْينَاُه بِِذْبٍح َعظِيٍم  وَ ََلَُو اْلَبالء اْلُْبِنُي    اَهذَ 

ُه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُْْؤِمننِيَ   {إِنَّ

  فأكرمه اهلل وجعل األنبياء واْلُرَسلني،  العالية بتلك اْلكانة  من خليل الرمحن    جعلت  التي  هيالتضحية  قصة  

يَّ }كلهم من عقبه،  َة َواْلكَِتاَب َوَجَعْلنَا ِِف ُذري   شيَخ   فكانسحاق أو إسَّمعيل،  إسواء كانوا من ذرية  ،  {تِِه النُُّبوَّ

إبراهيم  ،  األنبياء  وأَب األنبياء   تنتقص  توحيدية  ملة  ِمن  و-وما  النصارى  و    كلهم   -مونسلاْل اليهود 

لكن ميزان صدق اْللية و القرب    ،وأقرب إليه وعَل ملته   ،يّدعي أنه أوَل به  همكلو،  يتشاركون ِف احرتامه

بِإِْبَراِهيمَ }:تعاَل   قال  هو االتباع النَّاِس  َأْوََل  َبُعوُه    إِنَّ  اتَّ َوِِلُّ  وَللَِّذيَن  َواهللَُّ  آَمنُوا  ِذيَن  َوالَّ النَّبِيُّ  َذا  ،  {اْلُْْؤِمننِيَ َهَٰ

 . ُخطاهو نته س  عَلأن يسري  وملة إبراهيم،  يتبعالكل مأمور أن  ف

إبليس الذي مل يستطع أن    أصبح النموذج اْلُقابِل متامًا للنموذج اإلبلييس،   والقصة  إبراهيم هبذه التضحيةو

ى بوحيده الذي ُُيِبه أكثر  ُيضّحي ببعض كربيائه وقال أنا خري منه ْلا أمره اهلل بالسجود، وأما إبراهيم ضحَّ

الدنيا،   أن وهن عظمه وغلبت وحيده  من أي يشء ِف  بعد  اْلائة من عمره،  قارب  ُيرَزقه إال وقد  مل  الذي 

العاطفة والرأفة واِلاجة إَل وح إبراهيم   البكر، أراد ذبحه دونَّم تردد  هيدعليه   ْلا أمره اهلل بذلك، هذا هو 

وذاك اهلل،  عبد  نفسه،    إبليس  أنموذج  عبد  منا   نظر فليأنموذج  واحد  األنموذجني    كل  هو  هوأي  ما   ،

إسحاقك  هو  ما  كمإسَّمعيلكو  ذبيحك؟  يت  شهوة  ؟  هلل   ضحَّ كمهبا  اهلل  ؟  أمر  ختالف  يت    رغبة  هبا  ضحَّ

     ؟برضا اهلل وجوارهرغبة 

الذبيح هو  من  كثريا  يعنينا  فحني  ال  قصة    عربةال  أضعنانكون    مراأل   ذاهب  ننشغل،  من  لنا  اهلل  ساقها   التي 

 بكونك ابنًا   فالَّشف ليس، لطائفة  وأنجعل الدين انتصارًا لِعرق ننا حينها س االختبار اإلَلي، أل و الذبح 



 

 

فك إال عملك   ن واهلل لف  الذبيح، أو إسحاق   الذبيح إلسَّمعيل               أفاده   ، ابن نوح كان كافرًا، ماذا ُيَّشي

ابن ادعائنا  لنوح؟  أنه  أو  وكذا  الذبيح  أبناء  التارخيي    أننا  بالدرس  واالنشغال  بالكالم  إبراهيم  ْللة  التبعية 

ان قصة الفداء االبراهيمي هي اْلرشح رقم واحد لتفهمنا أن االيَّمن    لقصته عَل حساب الدرس اإليَّمِّن،

يتحول إَل  جمرد كلَّمت ودروس فقط يفقد مغ منهج مطبق،  ، اإليَّمن ليس هكذا، اإليَّمن  زاه ومعناه حني 

االبتالءات  عَل  ف و قيقية،  اِل   وصرب  بالكالم،  وتقعرًا  فلسفة  اهلل،  ليس  عن  حديث  اإليَّمن  بينَّم  الفلسفة 

 . اهلل حديث مع 

فتحدى   التحدي،  عَل  مسبوقة  وغري  عجيبة  قدرة  عنده  كان  واألجداد   هت وقراب  هجمتَمع إبراهيم  واآلباء 

مجيعاً  حتداهم  فقالوالُسلطة  النار  ِف  فألقوه  َرِّبي إِِّني }:  َلم  ،  إََِل  َذاِهٌب  بلدي،{سيهدين     سأترك  سأترك    ، 

 يهدين... ف العراق كله وأذهب إَل رِّب 

دون تردد، دون أن يطرف له جفن، مع أن القلب يذوب ألمر اهلل  صياعا عجيبًا  نصاع انا  لكن هذا العمالق

  . ، ورؤيا األنبياء حق، فالبد أن ُيطبيق الرؤيا {إِِّني َأَرى ِِف اْلَْنَاِم َأِّني َأْذَبُحَك }حبًا وحنانًا وإشفاقًا، قال لولده:  

ألن العقل   ،نَّم فعله بتحرك من قلبه ال من عقلهإقلب ميلء باإليَّمن الن ما فعله    هو فعلما فعله إبراهيم  

وحسابات التربيراتو   ،حدود  يطلب  مل    !العقل  إبراهيم  تربيرًا، لكن  هو  ف  يطلب  إبراهيم  انصياع  كان 

مامها ُمعِجزة  التي تتصاغر أ إبراهيم هو اْلُعِجزة    ، ما فعلهاْلعجزة اِلقيقية التي أرادها اهلل من قصة الفداء

بكبش  مَ  ينزل  صغريةلك  ُمعِجزة  هذه  للذبيح،  ِف  فداء  عنها  عربَّ  القرآن  ولذلك  دون  قصرية  آية  ، 

َعظِيمٍ }إسهاب:  بِِذْبٍح  ُمباََشًة،    {َوَفَدْينَاُه  مشى  الُقربانفثم  القضية  هو   ليست  واْلُعِجزة  القضية  أبدًا، 

   تتصاغر أمامها أي خرق للعادة. عِجزةصاحبه إَل مُ ُييل  اِلق اإليَّمن  ألنإبراهيم نفسه،  

خَرق من    والذيوأنت مل ختِرق من نفسك العوائد؟    كيف خُتَرق لك العوائد  :اهلل  رمحهيقول ابن عطاء اهلل  

 . هو الذي مل يعد عبدًا إال هلل ومل يعد له رٌب إال اهلل ، نفسه العوائد

، كل هؤالء  جاهك، ُسلطتكأنا، شهادتك، لقبك، منصبك، مالك، مجالك، علمك، قوتك،    ، مقولةنفسك

، الذي ظنَّ أنه ضّحى ألنه هلل لتخرق لك العوائد   إن جاز التعبري، عليك أن ُتضّحيهم  وإسَّمعيلون أساحقة

 هلل تعاَل. فقط، هو مل يفهم قصة الفداء والتضحية كَّم أراد ا كبش وعاد إَل بيته  ثمندفع مائتني يورو  

  دهتا رأ  لوو،  لو طاوعتها طاوعتكلُتضحيه؟ فتاة مجيلة    وإسَّمعيلك  أهيا الشاب هل تعرف َمن هو إسحاقك 

 وبعون اهلل سُتفدى  اآلن، وهذا بالء ُمبني، ُتضحيه  ال تتمنع، لكن أنت تقول إِّن أخاف اهلل، هذا إسَّمعيلك



 

 

 هبم دنيا وآخرة،  ُترس سبٌقربان عظيم، سُيفَتح عليك ِف اْلال وِف الزوجة وِف األوالد الذين              

والطرف اآلخر   بقريب أو صديق،  الشهادة تتعلَّق  وكانت  ب للشهادة  من طل  ،سوف يكونون قرة عني لك

 ه إسَّمعيلو  هيتأضح هذه  ،  صديقه أو  هقريبستدين  ولو كانت ؤدي الشهادة يس ف، عدو  وأخصم 

َحنِيًفا  }هذا معنى قول اهلل  واإليَّمن اإلبراهيمي،    حقيقة هذا    إِْبَراِهيَم  َة  ِملَّ بُِعوا  ، من غري انحراف، بل  {َفاتَّ

 . انحراف عن كل الدنيا وتوّجه إَل اهلل وحده

ابراهيم ُيلبيه،   يلجأ إَل  كان  ابتهل األنبياء اآلخرون لكن اهلل مل  بالليل والنهار لريزقه الولد، ويبتهل كَّم  اهلل 

عدم االستجابة، يقول سنني وأنا أدعوه، ثم يعرتيه الشك بدعوى  إيَّمهنم    رسونمن الناس خي   كثريامع أن  

ا أن اهلل  ظنو  أن   كفروا بعد  هممن  اً ترى كثريويقول ْلاذا مل ُيلبيني؟ واقرأوا سري الذين أِلدوا والذين كفروا،  

ُيلبيهم،   ومل  الخيَّبهم  يدخله  مل  إبراهيم  ُيلبيه   مع ،  للحظةشك  لكن  مل  اهلل  سنة  أن  سنةمئة  مائه  رجل   ،  ظل 

َحلِيٍم،ووحني وهن عظمه    اإليَّمن، بُِغاَلٍم  الُبَّشى  لباه اهلل، جاءته  إَل   كرب سنه  ما يكون  وهو اآلن أحوج 

، سأنصاع   كألمر ستجيب   ، سأ أمرك يا رب قال    لكن اهلل أخربه أنه سيقتل بيدك أنت،االبن الوحيد،    هذا

ث عن ظروِف  ة جبحاولن أتردد، ولن أقول أنا اآلن   ر ِّب، ابني  أو    ، إليه، لن أحتدَّ أقول هذا ابني الذي ُيذكي

  الولد حتى لو ذهب  أي ، {َعَلْيِه ِِف اآلِخِرينَ  َرْكنَا َوتَ }  :لهوُيمل مرياثي، مع أن اهلل قال الذي امتد به وعربه، 

ألنني   حتتاجه،  لن  أنت  إبراهيم،  ويا  والفضل  باخلري  ذكرًا  لك  َنْجِزي }  اإلحسان سأترك  َكَذلَِك  إِنَّا 

إَل أن أرث األرض وَمن عليها، وهذا معنى قول اهلل َوَتَرْكنَا َعَلْيِه ِِف اآلِخِريَن ، تركنا عليه ذكرًا    ،{اْلُْْحِسننِيَ 

بالثناء األلسنة  تلهج  فهذه   .عليه   حسنًا،  ما ُيبه وهيواه  اهلل عَل  أمر  ْلا قدم  أبيه  إبراهيم من قلب  ُذبح  لقد 

 رسالة اهلل علنا نفهمها. 

 

 

 

 واِلمد هلل رب العاْلني 

 

 

 


