خطبة عيد األضحى املبارك  ١٠ذو احلجة ١٤٤٢هـ
املوافق  ٢٠يوليو  ٢٠٢١م
العناصر:-
- ١االستسالم واخلضوع هلل جل وعال .
- ٢احلث على صلة الرحم .
-٣أحكام ذبح األضحية .
***
الحمد هلل رب العالمين اللهم لك الحمد باإليمان ولك الحمد باإلسالم ولك الحمد بالقرآن عز جاهك وجل
ثناؤك وتقدست أسماءك ،ال إله إال أنت.
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر ال
إله إال هللا هللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد ....
هللا أكبر كلما لمع نجم والح ،هللا أكبر كلما غرد حمام وناح ،هللا أكبر ما وقف الحجيج بصعيد عرفات،
هللا أكبر ما رفعت الدعوات وانهالت العبرات ،هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا ،هللا أكبر هللا
أكبر وهلل الحمد ..
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خير من صلى وصام
وطاف بالبيت الحرام فصلوات هللا عليه وعلى آله وصحبه الطيبين األطهار ..
أما بعد أحبتي في هللا  :-أي أمة كنا قبل اإلسالم؟
كنا أمة وثنية تعبد األحجار فمن هللا علينا باإلسالم وأرسل إلينا سيد األنام سيدنا محمد عليه أفضل
الصالة والسالم الذي دعانا لعبادة هللا الواحد الديان .دعانا إلى قول ال إله إال هللا .

فما معنى ال إله إال هللا؟

معناها انه ال معبود بحق إال هللا .

معناها االستسالم والخضوع هلل وليس ألحد سواه .معناه ان نخرج من قلوبنا كل ما عداه .
ظهر هذا االستسالم والخضوع ألمر هللا جل وعال في مثل ِ
هذه األيام المباركة من سيدنا إبراهيم عليه السالم.
خليل الرحمن الذي اُ ِبتِلي في أعز شيء وما ذاك إال ليرى هللا جل وعال منه الخضوع واالستسالم ألمره .
ّ

فتعالوا بنا لنعيش هذه اللحظات الحاسمات التي تَ َج َّسد فيها معنى الخضوع واالستسالم هلل جل وعال ...
أحبتي في هللا :لقد صور هللا تعالى هذا الموقف في كتابه الكريم ليكون لنا عبرة فهو القائل جل وعال
(لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب ما كان حديثا يفترى) [يوسف . ]١١١:
فهذه القصص ما ذكرها هللا جل وعال من باب التسلية وال من باب الترفيه ولكن الستخراج الدروس
المستفادة منها .
فقال جل وعال على لسان إبراهيم عليه السالم ( ر ِب هب لِي ِمن َّ ِ ِ
ين) [الصافات ،]١٠٠ :ودعاء
الصالح َ
َ
َّ َْ
جاب في ِّ
التو واللحظة فقال تعالى ( َفَب َّش ْرَناهُ ِب ُغ َال ٍم َحلِيمٍ) [الصافات.]١٠١ :
وم ٌ
المخلصين مسموعٌ ُ

دعا سيدنا إبراهيم عليه السالم ربه بأن يرزقه الولد ولكن أي ولد؟ إنه يريد الولد الصالح ...فاستجاب
هللا له ورزقه إياه .
وكان ذلك بعدما كبر سنه وشاب شعره .فتعلق سيدنا إبراهيم بولده خاصة أنه جاءه على عطش وبعد
طول انتظار .فأحبه ُحباً جما .وهنا أراد هللا جل وعال أن يختبر نبيه إبراهيم عليه السالم ويرى منه مدى

خضوعه له واستسالمه ألمره فأمره بذبح ولده فلذة كبده وذلك من خالل رؤيا في منامه.

فقد رأى إبراهيم عليه السالم في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل ،ورؤيا األنبياء وحي ،ورؤيا األنبياء حق،
ورؤيا األنبياء صدق ،وهي أمر من هللا جل جاللهُ ،يذكر أن هذه المنامة رآها إبراهيم في ليلة الثامن من

ذي الحجة؛ فأصبح يتمهل ويتروى؛ فسمي ذلك اليوم بيوم التروية ،ثم رأى مثل ذلك في ليلة التاسع؛
فعرف أنها أمر من هللا؛ فسمي ذلك اليوم يوم عرفة ،ثم رآها ثالثة ليلة العاشر من ذي الحجة؛ فعزم
على نحر ولده ،وسمي ذلك اليوم بيوم النحر.

في صبيحة ذلك اليوم -اليوم العاشر من ذي الحجة -أي في مثل يومنا هذا جاء األب بحنانه وأبوته
الس ْعي) ،قيل :كانت سن إسماعيل في
شابا في ريعان الشباب( :فلما بلغ معه
إلى فلذة كبده وقد أصبح ً
َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ َ
(يا ُبَن َّي) ،فيها كل حنان األب تخرج
ال َيا ُبَن َّي) ،وما أجمل ما بدأ بهَ :
ذلك الوقت ثالث عشرة سنة (َق َ

ظ ْر َما َذا تَ َرى)،لم يقصد إبراهيم أن
ال َيا ُب َن َّي ِإِّني أ ََرى ِفي اْل َم َنا ِم أَِّني أَ ْذ َب ُح َك َف ْان ُ
من صميم القلبَ( :ق َ
نفسية ولده تجاه أمر هللا .كما
يشاور ولده في تنفيذ أمر هللا وال كان مترِّد ًدا وإنما أراد أن يعرف ما في ّ
أراد أن يشارك ابنه في األجر والثواب من خالل االستسالم ألمر هللا تعالى فقال له (فانظر ماذا ترى)
وماذا يرى في الذبح؟! ماذا يرى في الوجع واأللم؟! ماذا يرى في الموت ،ومفارقة الحياة؟! لكن يهون
كل ذلك في طاعة هللا؛ بل يحلو كل ذلك من أجل هللا وفي سبيل هللا ،كما يهون كل ذلك في بر الوالد

ِ
(يا أ ََب ِت) ،وما أجملها كلمة!
ال َيا أ ََبت ا ْف َع ْل َما تُ ْؤ َم ْر)َ ،
الحبيب إبراهيم الطائع ،أنجب االبن المطيعَ( :ق َ
وما أعزها عبارة! يحن إليها من فقدها منذ سنين ،اللهم ارحم لنا اآلباء واألمهات ،وأسكنهم عندك فسيح

ِ
ِ ِ ِ
ين) [الصافات.]١٠٢ :
اء َّ
َّللاُ ِم َن َّ
الصاِب ِر َ
الجناتَ( :ق َ
ال َيا أََبت ا ْف َع ْل َما تُ ْؤ َم ْر َستَج ُدني إ ْن َش َ

**وتأمل أخي الحبيب في قول سيدنا إسماعيل عليه السالم ألبيه (يا أبت) ولم يقل يا أبي إنما قال يا
(وا ْذ ُك ْر
أبت بتاء االحترام نفس التاء التي خاطب بها سيدنا إبراهيم عليه السالم أباه قبل ذلك قال تعالى َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اهيم ِإَّن ُه َك َ ِ ِ ِ ِ
نك
ال ألَِبيه َيا أ ََبت ل َم تَ ْع ُب ُد َما ال َي ْس َم ُع َوال ُي ْبص ُر َوال ُي ْغني َع َ
ان صّديًقا َّنبيًّا إ ْذ َق َ
في اْلكتَاب إ ْب َر َ

َشي ًئا يا أَب ِت ِإِّني َقد ج ِ
اءني ِمن اْل ِعْل ِم ما َلم يأِْتك َفاتَِّبعِني أَه ِد ِ
طا س ِويًّا َيا أََب ِت ال تَ ْع ُب ِد َّ
ان ِإ َّن
الش ْي َ
طَ
َ
ْ َ
َ ْ َ َ
ْ
ْ َ َ
ْ َ
ك ص َار ً َ
طان َكان لِ َّلرحم ِن ع ِ
َّ
صيًّا ) [مريم ]٤٤-٤١:
الش ْي َ َ َ ْ َ َ
بروا أبنائكم تبركم أبنائكم.
** كذلك تأمل قوله (افعل ما تؤمر) لم يقل افعل ما تأمر ألنه يعلم أن األمر ليس أمر أبيه إنما أمر
رب أبيه .
ِ ِ ِ
ين)
اء َّ
َّللاُ ِم َن َّ
الصاِب ِر َ
**كذلك تأمل أخي الحبيب في قول سيدنا إسماعيل عليه السالم َ
(ستَج ُدني إ ْن َش َ

[الصافات.]١٠٢ :

الجم وكأنه يقول ألبيه لست وحدي الصابر بل أنا واحد من هؤالء الصابرين.
هذا يدل على التواضع َ

وقدم المشيئة بقوله إن شاء هللا ليلفت أنظارنا أن كل شيء يجري بمشيئة هللا جل وعال قال تعالى ( َوَال
ِ
ٍ ِ
َّللاُ) [الكهف ] ٢٣:
اء َّ
تَُقوَل َّن لِ َش ْيء ِإّني َفاع ٌل َذلِ َك َغ ًدا * ِإ َّال أ ْ
َن َي َش َ

{َفَل َّما أ َْسَل َما َوَتَّل ُه

لِْل َجِب ِ
ض َعا ِأل َْم ِر هللاَِ ،و ْانَق َادا ِأل َْم ِِره تَ َعاَلى .
َيَ :خ َ
ين} أ ْ

أورد أصحاب التفاسير أن إسماعيل عليه السالم قال ألبيه وهو يضجعه" :يا أبتي :اشدد رباطي ،حتى
ال أضطرب فينقص أجري ،واكفف عني ثيابك حتى ال ينتضح عليها شيء من دمي ،فتراه أمي فتحزن،
استحد شفرتك ،وأسرع مر السكين على حلقي ،ليكون أهون علي ،فإن الموت شديد ،وإذا أتيت أمي
و ّ
ّ
فأقرئها السالم مني ،وإذا أردت أن ترد قميصي على أمي فافعل ،فعسى أن يكون أسلى لها عني" .فبكى
إبراهيم وأخذ يقبل ولده ،ثم قال له" :يا بنيِ :نعم العون أنت على أمر ربي".

وأوثق إبراهيم كتاف ولده ،ووضع السكين على حلقه ،وقال" :بسم هللا ،وهللا أكبر" .ومرت السكين لكنها
لم تقطع! أعاد ذلك مرة بعد مرة لكنها لم تقطع!!
إبراهيم عليه السالم يريد من السكين أن تقطع تنفي ًذا ألمر هللا ،وهللا في عليائه يأمر السكين أال تقطع

اما للشيخ المنيب والولد الحبيب .
إكر ً

ال األمر أمري وال التدبير تدبيري * وال الشئون التي تجري بتقديري ..
لي خالق رازق يفعل ما يشاء بي * أحاط بي علمه من قبل تصويري ..
ِ ِ
قال تبارك وتعالى مصو ار هذا الموقفَ( :فَل َّما أ َْسَل َما َوَتَّل ُه لِْل َجِب ِ
صَّد ْق َت
ين * َوَن َاد ْيَناهُ أ ْ
يم * َق ْد َ
َن َيا إ ْب َراه ُ
ِِ
ِ
ين * َوَف َد ْي َناهُ ِب ِذ ْب ٍح َع ِظيمٍ) [الصافات١٠٣ :
ُّ
ين * ِإ َّن َه َذا َل ُه َو اْلَب َال ُء اْل ُمِب ُ
الرْؤَيا ِإَّنا َك َذل َك َن ْجزِي اْل ُم ْحسن َ

ِ
ِ
امتحان ما َّ
ين) [الصافات:
 ،]١٠٧الء ما أع َ
ٌ
ظ َمه! ( ِإ َّن َه َذا َل ُه َو اْلَب َال ُء اْل ُمِب ُ
أشده! اخت ٌ
بار ما َ
أصع َبه! ابت ٌ

اجتازه ِ
ياز مع مراتب َّ
الش َرف ،بتَوِفيق هللا له مع َم ِ
بامت ٍ
َّ ،]١٠٦
نازل اإلخالص،
لكن إبراهيم عليه السالم
َ
السماء في يوم ِ
فكان ِ
الفداء،
الفداء من َّ

ليمضي ذلك الذبح ُسَّن ًة عبر السنين ،لتتناقل األجيال منتهى الصدق في اإليمان ،ومنتهى القمة في
التضحية ،وليتجلى الفداء دليالً على االستجابة والطاعة ،ويعلو فوق ذلك أن هللا مع الطائعين ،ويبقى
اقتداء باألبوين األكرمين إلى يوم الدين .
يوم األضحى ذكرى للذاكرين ،وأسوة و ً
ولقد جسد أحد الشعراء هذا الحدث بأبيات ما أروعها حيث قال:-
فاضت بالعبرية عيناه * أضناه الحلم وأشقاه
شيخ تتمزق مهجته * تتندى بالدمع لحاه
ينتزع الخطوة مهموما * والكون يناشد مسراه .
وغالم جاء على كبر * يتعقب في السير أباه .
والحيرة تثقل كاهله * وتتعثر في الدرب خطاه
ويهم الشيخ لغايته * ويشد االبن بيمناه .
بلغا في السعي نهايته * والشيخ يكابد بلواه .
لكن الرؤيا لنبي * صدق وقرار يلقاه .
والمشهد يبلغ ذروته * وأشد األمر وأقساه .
وأمرت بذبحك يا ولدي * فانظر في األمر وعقباه .
ويجيب االبن بال فزع * افعل ما تؤمر أبتاه .
لن نعصى إللهي أم ار * من يعصي يوما مواله؟ .
واستل الوالد سكينا * واستسلم االبن لرداه .
ألقاه برفق لجبين * كي ال تتلقى عيناه .
أرأيتم قلبا أبويا * يتقبل أم ار يأباه؟ .

أرأيتم ابنا يتلقى * أم ار بالذبح ويرضاه؟ .
وتهز الكون ضراعات * ودعاء يقبله هللا .
تتوسل للمأل األعلى * أرض وسماء ومياه .
ويقول الحق ورحمته * سبقت بفضل عطاياه .
صدقت الرؤيا ال تحزن * يا ابراهيم فديناه .
فحر ّي بالشباب المسلم الناشئ اليوم أن يأخذ العبرة العظيمة من هذه القصة وأن يكون ِنعم العون ألبيه على
تنفيذ أوامر هللا سبحانه وتعالى وأن يطيع والديه فيما ال معصية فيه ،فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

بأمه وأبيه عمالً بقوله تعالى (:وبالوالدين إحسانا).
وأن يكون ًّا
بار ّ
وحر ّي باألب المسلم اليوم أن يكون ءاخ ًذا بيد ولده إلى طريق الخير والهدى والصالح والفالح إلى
مجالس علم الدين ليقطف ثمرة عظيمة طيبة ويرى ءاثار هذه المجالس الطيبة العطرة على ولده ،فحر ّي

ِ
اإلسالمّية وأن يحثّه على التخّلق باألخالق الحميدة فيحصد بعد ذلك بإذن
باألب أن يعتني بولده بالتربية

معينا له على طاعة هللا.
ولدا ًّا
بار ً
هللا ً

**أحبتي في هللا -:كان هذا هو قمة االستسالم هلل جل وعال من سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما
السالم.
فكيف حالكم أحبتي في هللا مع االستسالم والخضوع ألمر هللا تعالى فعلى سبيل المثال في يوم كهذا
اليوم الذي نحن بصدده يوم العيد يوم صلة األرحام واجتماع األهل واألحباب هل ستصلون أرحامكم
تنفيذا ألمر ربكم جل وعال الذي أمركم بصلة الرحم وحذركم من قطعها هل ستكونون من الخاضعين
المستسلمين ألمر هللا جل وعال وتقولوا سمعنا وأطعنا .أم ستأخذكم العزة باإلثم .
أن
أحبتي في هللاّ :
تذكروا ّ
ْاأل َْر ِ
ام ُك ْم،
ض َوتَُق ِّ
ط ُعوا أ َْر َح َ

َّ
َن تُْف ِس ُدوا ِفي
قطيعة الرحم من الكبائر ،قال تعالى (َف َه ْل َع َس ْيتُ ْم ِإ ْن تََول ْيتُ ْم أ ْ
ِ َّ ِ
ص َارُه ْم) [محمد]٢٣-٢٢:
ين َل َع َن ُه ُم َّ
َص َّم ُه ْم َوأ ْ
*أُوَلئ َك الذ َ
َع َمى أ َْب َ
َّللاُ َفأ َ

فاتقوا هللا وصلوا أرحامكم فإن لم تصلوها في هذا اليوم (يوم العيد) فمتى تُوصل.

ِ
فاحرصوا فيه على صفاء ُّ
الصفح
النفوس
وتصفيتها ِمن الضغائن والشحناء ،وكونوا فيه ِمن أهل العفو و َّ

والتجاوز ،وتغافلوا عن َّ
أسبابها ،ودعوا
الزالت والهفوات ،وأظهروا األُلفة والتآلف ،واجتنبوا ُ
الفرقة و َ
فقها و ِ
ِ
وجملوا كلماتكم باختيار أعذِبها وأر ِ
ألينها.
الخصومات و ِّ
النزاعاتّ ،
***
وفي الختام :أقول لكم أحبتي في هللا قوموا إلى أضحيتكم واتبعوا أمر ربكم وهدى نبيكم صلى هللا عليه
رسول هللا صلى هللا
وسلم في ذبح األضاحي فقد قال تعالى (فصل لربك وانحر) [الكوثر  .]٢:وورد أن
ُ
صّلِي ،ثُ َّم َن ْر ِج َع َف َن ْن َح َر،
الِ« :إ َّن أََّو َل َما َن ْب َدأُ ِب ِه ِفي يو ِمنا هذا أَن ن
عليه وسلم َخ َ
ط َب في يوم النحر فَق َ
َْ َ َ َ ْ ُ َ َ
ِ
َن ي ِ
ِ
َهلِ ِه َل ْي َس ِم َن ُّ
الن ُس ِك
صّل َيَ ،فِإَّن َما ُه َو َل ْح ٌم َع َّجَل ُه أل ْ
َص َ
اب ُسَّنتََناَ ،و َم ْن َذ َب َح َقْب َل أ ْ ُ َ
َف َم ْن َف َع َل َذل َك َفَق ْد أ َ
ِ
ٍ
ِ
العبد إلى رّبِه في هذا اليوم
في َش ْيء» رواه البخاري فاألضحيةُ هي من أكرم الُق ُربات التي يتََق َّر ُب بها ُ
ُم ٍة جعْلنا منس ًكا ِّلي ْذ ُكروْا اسم َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ال ََ ْن َعـ ِم َفِإَل ُـه ُك ْم ِإَل ٌـه َو ِحٌد َفَل ُه أ َْسلِ ُموْا
يم ِة ا ْ
َّللا َعَلى َما َرَزَق ُه ْم ّمن َبه َ
َ
(ول ُك ّل أ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ين) [الحج .]٣٤:
َوَب ّش ِر اْل ُم ْخِبت َ
ذبح األضاحي من بعد صالة العيد ،وينتهي مع ُغر ِ
وب شمس ِ
آخر يو ٍم من أيام التشر ِ
يق،
وقت ِ
ويبدأُ ُ
َ ُ
صالة ِ
ِ
العيد أفضل.
بعد
اليوم
ُ
وذبحها َ
الثالث عشرُ .
وهو ُ
أطيب ،كان ثو ُابه عند هللاِ أعظم،
بان
يتقرب به
بان
واألضحي ُة ُن ُس ٌك وُقر ٌ
كان القر ُ
المسلم إلى ربه ،وكلما َ
ُ
ُ
ُ
ِ
ف هللا نفساً إال ما آتاها.
وال ُيكّل ُ
أسأل هللا تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح األعمال وأن يرزقنا حج بيته الحرام..
***
كتبه - :الشيخ /كمال السيد محمود محمد المهدي .
إمام وخطيب بو ازرة األوقاف المصرية.

