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َ
ش ِري َع ُة الغ َِذاء
َ
والخ ْن ِزير أو لمس جُ َثثِھا .فھذه
الج َمل
أَرْ َشدَ  م ُْو َسى أن َيمْ َتنِع َشعب إسرائيل عن أكل َ
الحيوانات منجَّ سة حسب الطقوس .كما أنه ال يمكن تقديمھا َذ َبائح ال .7وحدھا الحيوانات الداجنة
كالح َم ِل والماعِ ز وال َب َق ِر صال َِحة ل ُت َق َّدم ذبائح ال.7
َ
ش ُّق ا ِّ
إِال َھ ِذ ِه َفال َتأْ ُكلُو َھا ِممَّا َيجْ َترُّ َو ِممَّا َي ُ
لج َمل ُ َواألَرْ َنبُ َوا َلو ْب ُر
لظ َ
لف ال ُم ْن َقسِ َم :ا َ
ش ُّق ا ِّ
ألَ َّن َھا َتجْ َترُّ ل ِك َّن َھا ال َت ُ
ير ألَ َّن ُه َي ُ
لف ل ِك َّن ُه ال
لظ َ
ش ُّق ظِ لفا ً َف ِھ َي َن ِج َس ٌة ل ُك ْم .و◌َ ال ِخ ْن ِز ُ
ْ
َيجْ َترُّ َفھ َُو َن ِجسٌ ل ُك ْمَ .فمِنْ لحْ ِم َھا ال َتأ ُكلُوا َو ُج َث َث َھا ال َتل ِمسُواَ } .س ْفرُ ال َت ْثنِ َية – ٧:١٤
{٨

اإلرشادات الغذائية لشعب إسرائيل ُذكِرت في سِ ْف َري ال َت ْثنِية والالويينُ .خ َّط "سِ ْف ُر
الالويين" اللالويين  ،وھم ُس ْبط من أَسْ َباط إسرائيل اإلثنتي عشرة  ،أُعطِ يت لھم خِد َمة  في
العدَد  .( ٦-٢:١٨خدموا َخي َمة اإلجتِماع في البرِّ ية ومن ُث َّم في
الحياة الدينيّة إلسرائيل ) سِ ْفرُ َ
ْ
ب إسرائيل عامَّة ،
ھيكل سليمان  ،بتوجيه من كھنة ھارون .أما سِ ْفرُ ال َتث ِن َية  ،فكان موجَّ ھا ً لِ َشعْ ِ
لذلك كان كل َفرْ ٍد إسرائيليٍّ مسؤوالً عن إطاعة شريعة .

سة
ال َقدَ ا َ
ب  أن
يعود س َببُ التحريم الغذائي في سِ ْف ِر الالويين الى القداسة .فقد توجَّ ب على َشعْ ِ
ظاھر لھذه القداسة  ،حُ رِّ َم عليھم أكل لحم الجمل
يكون ُم َق َّدسا ً ألن  ُم َقدَّسٌ .
وكرمز خارجيٍّ
ٍ
ٍ
والخنزير.
ين ألَ ِّني
ون ِق ِّديسِ َ
ون لَ ُك ْم إِلَھا ًَ .ف َت ُكو ُن َ
ض مِصْ َر لِ َي ُك َ
إِ ِّني أَ َنا الرَّ بُّ الَّذِي أَصْ َعدَ ُك ْم مِنْ أَرْ ِ
ُّ
س
أَ َنا قُدُّوسٌ «َ .ھ ِذ ِه َش ِر َ
س َح َّي ٍة َتسْ َعى فِي ا ْل َما ِء َو ُك ِّل َن ْف ٍ
ُور َو ُك ِّل َن ْف ٍ
يع ُة ا ْل َب َھائ ِِم َوالطي ِ
س َوا َّ
ت الَّتِي ُت ْؤ َك ُل
لطاھ ِِر َو َبي َْن ا ْل َح َي َوا َنا ِ
َتدِبُّ َعلَى األَرْ ِ
يز َبي َْن ال َّن ِج ِ
ض لِل َّتمْيِ ِ
ت الَّتِي الَ ُت ْؤ َك ُل } .سِ ْفرُ الالويين { ٤٧-٤٥:١١
َوا ْل َح َي َوا َنا ِ

ال ُب ُن َّوة

غير أن ال ُب ُن َّوة ھي السبب األول للتحريم الغذائيِّ في سِ ْف ِر ال َت ْثنِ َيةُ .تسْ َت َھ ُّل اآلية األُولى من
اإلصْ َحاح الرابع عشر من سِ ْف ِر ال َت ْثنِية بـ "أنتم أوالد للرب الھكم" .لقد كانوا على عالقة شخصية
ِ
مع   ،أَرْ َفعُ من العبودية .إنه ألعظم أن نكون أبناء  من أن نكون عبيده  ،وھذا أمر سھل
الفھم .فمثالً  ،يمكن أن يكون لألب إبنٌ ◌ٌ وكذلك َع ْب ٌد .وعالقة اإلبن بأبيه عالقة محبَّة مستمرَّ ة
وطبيعيَّة  ،بيد أن عالقة العبد بس ِّيدِه مبنيَّة على عملِه وإنتاج َّيتِه .ويُمكن بيع العبد وصرفه  ،لكن
عالقة اإلبن بأبيه ال يمكن حلُّھا .لقد كتب الملك سليمان عن َف َر ِح األب بإبنه "َ ...و َكأ َ ٍ
ْن ي َُسرُّ
ب ِباب ٍ
الع ْھ ُد الجديد التبايُن بين ال ُب ُن َّوة وال ُعبُوديَّة:
ِب ِه } ".سِ ْف ُر األ ْم َثال  .{ ١٢:٣كما َذ َك َر َ
ار ٌ
ث ِ َّ ِ ْ
ت َبعْ ُد َعبْداً َب ِل ابْناًَ ،وإِنْ ُك ْن َ
إِذاً لَسْ َ
يح } َر َسا ِئ ُل غالطية ٧:٤
ت ابْنا ً َف َو ِ
 7بِالمَسِ ِ
{
البنوة ھذه مسؤوليَّات ؛ كان عليھم أن
إنتمى أبناء إسرائيل لعائلة   ،وأتت مع امتيازات َّ
ً
بقداسة ألنھم أبناء .
يتصرَّ فوا
والبنوة الروحية.
ھكذا نرى أن متطلِّبات الغذاء واألضاحي ارتكزت على قداسة 
َّ

لف ال َم ْ
ش قُ ُ
وق
ال َّظ ُ
كانت الوصِ يَّة واضِ حة .لم يكن بوسع اإلسرائيليين أكل الحيوانات سوى تلك المُج َترَّ ة منھا
صاحِبة الظلف المشقوق .قال  " ال َتأْ ُكل ِرجْ سا ً َما " } سِ ْف ُر ال َت ْثنِية  .{ ٣:١٤وكان أكل لحم
رجس  ،فالجمل ليس بمشقوق الظلف والخنزير ليس بالمُجترِّ  .وھكذا كان
الجمال والخنازير أكل
ٍ
ك ُّل منھما رجسا ً.
كدرس روحي ٍ .فالظلف المشقوق ميزة خارجيَّة
من المُؤكد أن  أعطانا ھذه الوصايا
ٍ
بينما اإلجترار ميزة داخلية .وھكذا  ،وبطريقة مماثِلة  ،كان أبناء  بحاجة إلى مظھر خارجيٍّ
ِكر وحيا ٍة داخلية روحيَّة جيدة.
أخالقيٍّ جي ٍد وإلى ف ٍ
ون } سِ ْف ُر الالويين
ْن َو َيجْ َترُّ م َِن ْال َب َھائ ِِم َفايَّاهُ َتا ُكلُ َ
ُك ُّل َما َش َّق ظِ ْلفا َو َق َس َم ُه ظِ ْل َفي ِ
{ ٣:١١
َو ُك ُّل َب ِھي َم ٍة م َِن ال َب َھائ ِِم َت ُ
ون } سِ ْفرُ ال َت ْثنِ َية
ْن َو َتجْ َترُّ َفإِيَّا َھا َتأْ ُكلُ َ
ش ُّق ظِ لفا ً َو َت ْقسِ ُم ُه ظِ ل َفي ِ
{ ٦:١٤
ھناك الكثير من المتديِّنين الذين يتقيَّدون بطقوس دينيَّة متع ِّددة .ومن الممكن أن يُظھروا
َمسْ لكا ً خارجيا ً ُم ْن َفصِ الً عن الشيطان .إ َّنھم كالفرِّ يسيين المتديِّنين الذين سلكوا المسلك الخارجي
ليراھم الجميع .ل ِّكنھم  ،في داخِلھم  ،احتفظوا بقلوب م ِْلؤھا ال ّف ْخر .لقد تظاھروا بخدمة  حتى
يراھم اآلخرون .إنھم كالخنزير صاحب الظلف المشقوق المفصول خارجيا ً عن الشيطان  ،لكنھم
لم يكونوا أنقياء في الداخل ألن عقولھم وقلوبھم عارضت صفات  األخالقية .لم يحِبوا أعداءھم.
والذين يقيمون الشعائر الدينيَّة وھم يكرھون أعداءھم شبيھون بالخنزير.

اإلِ ْجت َِرار
ضروريُّ ل ُنموِّ وغذاء الحيوان ذات الظلفِ  ،ويساعد اإلجترار على ھضم
ال َمأ َك ُل َ
المأكوالت بصورة صحيحة .يرعى الحيوان ذات الظلفِ أوالً أعشاب الحقول وأوراق الشجر
والنبات  ،ويستھلك بسرعة كميات كبيرة من الغذاء .من ث َّم َ ،يس َتريح الحيوان و ُي ْمضِ ي الوقت في
استعادة ما أكل سابقا ً ليعيد َمضْ َغه  ،مما يسھِّل عملية الھضم لديه .أساسيا ً  ،اإلجترار ھو أحدى
الخطوات من عملي ٍة تجعل العشب جزءاً من الحيوان نفسه.
وعب بالتفكير والمصالحة.
إ َّنھا ُت َعلِّمُنا  ،من الوجھة الروحيّة  ،أن حقيقة  يجب أن ُتسْ ُت َ
يُمكن لإلنسان أن يستمع إلى محاضرة أو أن يقرأ كتابا ً ليتعلم الكثير وبسرعة .إنه شبيه بالحيوان
الذي يرعى العشب فيلتھمه بسرعة .وكي يجعل اإلنسان الحقيقة من صميمه  ،فھو بحاجة إلى
التعمق في التفكير والتأمل في معاني ھذه الحقيقة .والحقيقة ليست مجرد قراءة  ،إذ يمكن آللة
التسجيل أن تردد الكتاب المقدس .اإلجترار عملية تجعل معرفة  في صميمنا من خالل التفكير.
أَ َنا ْالح ِْك َم ُة أَسْ ُكنُ َّ
ير } .سِ ْفرُ األمثال { ١٢:٨
الذ َكا َء َوأَ ِ
ج ُد َمعْ ِر َف َة ال َّتدَ ابِ ِ
أبناء  أذكياء يتم ّتعون بالحقيقة اإللھية  ،وھذا يتطلَّب أوقاتا ً خاصة بعيداً عن متطلِّبات
الحياة المع َّقدة .لذلك  ،يرمُز اإلجترار إلى انعكاس داخل حياتنا الروحية  ،وھو ضروري لحياة
ونموِّ الروحانيّة فينا.
لكن  ،ومھما كانت حياتنا الروحية الداخلية حيويّة  ،يجب أن ترافقھا حياة خارجية تتحلى
بأخالق حسنة .الجمل يجترُّ لكنه ليس من ذوات الظلف المشقوق .لذلك كان حيوانا ً نجسا ً .إنه كمثل
إنسان يستمتع بنقاش وقراءة والتفكير بالروحانيات  ،لكنه يسير جنبا ً إلى جنب مع أخالقيات
الشيطان .إنه كاإلنسان القادر على مناقشة رؤى جديدة في الحقيقة اإللھية  ،لكنه يسقط بسھولة في
الخطيئة الجنسية.

إس َحاق و َي ْعقُوب
إ ْب َراھيم ْ ،
كان إبراھيم رجل إيمان أرضى العليَّ القدير .وكان يملك الكثير من الجمال  ،ولك يُالحظ
أنه لم يق ِّدم أبداً جمالً كتضحية .وكذلك  ،عندما نقرأ تاريخ حياة أنبياء العھد القديم  ،ال نجد أن أيا ً
بجمل إذ كان
بجمل أمام  .لقد كان سھالً على إبراھيم وإسحاق ويعقوب أن يضحُّ وا
منھم ضحَّ ى
ٍ
ٍ
لديھم الكثير منھا.
ار لَ ُه َغ َن ٌم َو َب َق ٌر َو َح ِميرٌ َو َعبِي ٌد َوا َما ٌء َوا ُتنٌ َو ِج َمال ٌ.
ص َ
ص َن َع الَى اب َْرا َم َخيْرا ِب َس َب ِب َھا َو َ
َف َ
} سِ ْفرُ ال َت ْك ِويْن { ١٦:١٢
َو َخ َر َج إِسْ َح ُ
اق لِ َي َتأ َ َّم َل فِي ا ْل َح ْق ِل عِ ْندَ إِ ْق َب ِ
ال ا ْل َم َسا ِء َف َر َف َع َع ْي َن ْي ِه َو َن َظ َر َوإِ َذا ِج َمال ٌ
ُم ْق ِبلَ ٌة } .سِ ْف ُر ال َت ْك ِويْن { ٦٣:٢٤
ال  } .سِ ْفرُ ال َت ْك ِويْن { ١٧:٣١
َف َقا َم َيعْ قُوبُ َو َح َم َل أَ ْوالَدَ هُ َون َِسا َءهُ َعلَى ا ْل ِج َم ِ

ك ُّل األنبياء المؤمنين من العھد القديم ضحُّ وا بحيوانات أشار إليھا  كحيوانات نظيفة ،
بجمل وال بخنزير.
ولم يض ِّح أحد منھم ال
ٍ

أنطيوشوس الرابع أبيفانس
حكم أنطوشوس الرابع أبيفانس  ،الملك اإلغريقي  ،مملكة سوريا بين عامي  ١٧٥و ١٦٤
ق.م .وحاول  ،خالل فترة حكمه  ،أن يُفسِ د عِ بادة اليھود بفرضه التضحية بحيوانات نجسة في
أورشليم .وقد قاد ھذا األمر أخيراً إلى ثورة والحروب الم ّكابيّة.
وأرسل الملك رسائل ورسالً إلى أورشليم ومدن يھودا ؛  ...ليقيموا المذابح والمعابد
 ،ويضحّ وا بلحم الخنزير وحيوانات نجسة أخرى ؛  ...ومن ال يُطيع أوامر الملك
١
يُقتل } .م َّكابيز { ٥٠-٤٧-٤٤:١
تعطي ھذه اآليات مثالً على األھميّة التي شعر بھا الشعب اليھودي تجاه عدم إطاعة
وصايا  في ما خصَّ التضحية بالحيوانات النجسة .لقد ھددھم الملك بالموت إن ھم لم ُي ْقدِموا
على ال ُكفر ويضحّ وا خنزيراً أو أي حيوان نجس إلى َ .ك َفر بعض اليھود وامتھنوا قوانين
ووصايا  .لكن الكثير منھم فضَّلوا الموت على الكفر با .7وليس ھناك من شك أن أضاحي
محمَّد انتھكت كل الحرمات وأصابت يھود الجزيرة العربية بصدمة  ،وھو ما يفسِّر جزئيا ً فشل
محمَّد في كسب مؤييدين من عشائر يھود المدينة.

األضاحي المخص ّية
أوصى إله الخليقة أن ال ُي َق َّدم حيوان مخصيّ ذبيحة ال .7نجد ھنا أيضا ً سببا ً روحانيا ً لھذا
المطلب .فاألعضاء التناسلية ترمُز إلى قوة التوالد  ،قوة بعث حياة جديدة .الحيوان المخصيُّ قد
أ ُ ْفسِ د ولم تعد له قدرة بعث حياة جديدة .قوة بعث الحياة يجب أن تكون خالية من أي عيب .الحياة
الجديدة حقيقة حيويّة للخاطئين على طريق اإلنحالل والموت .لذلك  ،يتطلب  تضحية ترمز إلى
قوة الحياة الجديدة  ،الحياة الجديدة التي يحتاجھا الخاطئ لخالصه .وكي َتفي األضاحي بحاجات
الخاطئ  ،كان على الذبيحة أن تحمل رمز حياة جديدة .الذبيحة المخصيّة ذبيحة فاسدة ينقصھا
توالد الحياة .إنھا ال ترمز إلى الفضيلة والرحمة والحياة الجديدة التي نجدھا من خالل اإليمان
بالتضحية اإللھية.
ُوض ْالخِصْ َي ِة َو َمسْ حُ و َق َھا َو َم ْق ُ
وع َھا ال ُت َقرِّ بُوا لِلرَّ بِّ َ .وفِي ارْ ضِ ُك ْم ال
ط َ
َو َمرْ ض َ
َتعْ َملُو َھا } سِ ْف ُر الالويين { ٢٤:٢٢

القرابين
1

[44]And the king sent letters by messengers to Jerusalem and the cities of Judah;... [47] to set up altars,
and groves, and chapels of idols, and sacrifice swine's flesh, and unclean beasts:..[50] "And whoever does
not obey the command of the king shall die." 1 Maccabees 1:44, 47, 50

٢
بھج   ،و ُتستعمل  ،تقنيا ً  ،للذبائح الحيوانية المقدمة إلى
تعني كلمة قرابين ما نفعله ل ُن ِ
 .ونجد ھذه الكلمة أيضا ً في العھد الجديد من الكتاب المقدس.

ون :إِنْ َقا َل إِ ْن َسانٌ ألَ ِبي ِه أَ ْو أ ُ ِّم ِه :قُرْ َبانٌ أَيْ َھ ِدي ٌَّة ھ َُو الَّذِي َت ْن َتفِعُ ِب ِه ِم ِّني
َوأَ َّما أَ ْن ُت ْم َف َتقُولُ َ
} إنجبل مرقس { ١١:٧
ترد ھذه الكلمة في سورة المائدة  ٢٧:٥في إشارة
كما نجد كلمة قربان في القرآن .فمثالً ِ
إلى أضاحي قايين وھابيل.
َوا ْت ُل َعلَي ِْھ ْم َن َبأ َ ا ْب َنيْ آدَ َم ِب ْال َح ِّق إِ ْذ َقرَّ َبا قُ ْر َبا ًنا َف ُتقُ ِّب َل مِن أَ َح ِد ِھ َما َولَ ْم ُي َت َق َّب ْل م َِن َ
اآلخ ِر
َقا َل َألَ ْق ُتلَ َّن َك َقا َل إِ َّن َما َي َت َق َّب ُل ّ
ُورة المائدة { ٢٧:٥
ِين } س َ
ُ م َِن ْال ُم َّتق َ

عيد األضحى
يُح َتف ُل بعيد األضحى في العاشِ ر من شھر ذو الحجّة  ،آخر األشھر القمرية اإلسالمية ،
ويُعرف ذاك اليوم بيوم التضحية ) ال َنحْ ِر ( .يكون عيد األضحى خاتمة موسم الحج السنويّ حيث
يح ّج ما يقارب المليوني مسلم إلى َم َّكة .يحتفل المسلمون بتقديم األضاحي تكريما ً إلبراھيم الذي
يؤمنون أنه كان ليضحي بإسماعيل داخل الكعبة في َم َّكة لوال أن  أعطاه حمالً ليضحيّ به بدل
إسماعيل .وتتم التضحية كل عام بآالف األغنام والماعز والجمال خالل أيام العيد.

القُ ْرآنُ والتضحِية بال ِجمال
ً
خاصة التضحية بال ِجمال في سورة الح ّج  ٢٠واآلية  .٣٦ھذا األمر مروع
يذكر القرآن
جس ذبيحة  ، 7أكان
ألن الجمل حيوان ن ِجس نظير الخنزير  ،وإقدام نبيّ إلھيّ على تقديم حيوان ن ِ
ً
جمالً أو خنزيراً  ،أمر فيه تجذيف .واألمر سيّان إن كانت الذبيحة جمالً أو خنزيرا ألن اإلثنين
ن ِجسان .إذاً  ،وفي واقع األمر  ،كان محمد شبيه أنطوشوس أبيفانس الذي جعل أتباعه يضحّون
بحيوانات ن ِجسة.
ترمز التضحية  ،حسب القرآن  ،إلى وفرة الغذاء .ويقسم لحم األضاحي كاآلتي :الثلث
لصاحب الذبيحة وأقاربه  ،والثلث ألصحابه وجيرانه والثلث األخير للفقراء والمعوزين .وال معنى
لعملية التضحية في ما خصّ الخطايا والمغفِرة.
ص َوافَّ َفإِ َذا
 َعلَ ْي َھا َ
 لَ ُك ْم فِي َھا َخ ْي ٌر َف ْاذ ُكرُوا اسْ َم َّ ِ
َوا ْل ُبدْ نَ َج َع ْل َنا َھا لَ ُكم مِّن َش َعائ ِِر َّ ِ
َو َج َب ْ
ون
ت جُ ُنو ُب َھا َف ُكلُوا ِم ْن َھا َوأَ ْط ِعمُوا ْال َقان َِع َو ْالمُعْ َترَّ َك َذل َِك َس َّخرْ َنا َھا لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت ْش ُك ُر َ
} سورة الح ِّج { ٣٦:٢٢

2

Strong’s Dictionary #2878 korban (kor-ban'); and korbanas (kor-ban-as'); of Hebrew and Aramaic origin
respectively; a votive offering and the offering; a consecrated present (to the Temple fund); by extension
(the latter term) the Treasury itself, i.e. the room where the contribution boxes stood

لقد رفض محمّد فكرة مغفرة  عن الخطايا الشخصيّة من خالل التعويض باألضاحي
? لُ ُحو ُم َھا َو َال ِد َماؤُ ھَا "  -سورة الح ِّج  .٣٧:٢٢وبالطبع  ،فإن
وجاء في اآلية التالية " لَن َي َنال َ َّ َ
اللحم والدم لن تطال  بالمعنى الماديّ  .ولم تؤخذ األضاحي في العھد القديم من الكتاب المقدس
بھذا المعنى الحرفيّ الخشن  ،وكأن  توّ اق ألكل اللحوم وعطِ ش للدماء .كذلك األمر بالنسبة
لؤسس العقيدة والصلوات والح ّج والصوم والحسنات  ،وھي كلھا لم تصِ ل  .بالمعنى الحرفيّ ،
فارغة وتافھة .لم يفھم محمّد المعنى الرمزي للتضحية بالحيوانات  ،أال وھو
كلّھا طقوس دينيّة ِ
درس إلھيّ من  لنا  ،نحن الخطأة.
لَن َي َنا َل َّ
 َعلَى
َ لُحُ و ُم َھا َو َال ِد َماؤُ َھا َولَكِن َي َنالُ ُه ال َّت ْق َوى مِن ُك ْم َك َذل َِك َس َّخ َر َھا لَ ُك ْم لِ ُت َكبِّرُ وا َّ َ
ِين } سورة الح ِّج { ٣٧:٢٢
َما َھدَ ا ُك ْم َو َب ِّش ِر ْالمُحْ سِ ن َ
بشر ال
والخطأ األكبر في قوله " َي َنالُ ُه ال َّت ْق َوى مِن ُك ْم " .كيف تنال التقوى البشريّة  من ٍ
ي ُْظ ِھرون اإلحترام  7الفائق التقوى .فتحت ضوء قدسيّة  وتقواه  ،يقف البشر خطأة أنانيين.
قاض ال متناھي الكمال  ،ولم يكن
نحن ال نملك ما يكفي من التقوى للتكفير عن ك ّل خطاياناٍ  .
باإلمكان أن يكون كذلك لو أنه تغاضى عن الحكم على خطايانا بالعدالة والقدسية الال متناھية .ال
يجب أن نقلِّل من شأن خطايانا باإلدعاء أن أفعاالً حسنة يمكنھا أن تعوِّ ض عن األفعال الشرّ يرة
التي اقترفناھا .ومن غير المنطقيّ اإلعتقاد أنه يجب على القاضي الجنائي مسامحة السارق ألنه
قام بأعمال حسنة في الماضي .معايير أخالقية كھذه تكون فاسدة ومنحرفة .و ليس بتاجر
يتعاطى اإلتجار باألفعال الحسنة واألفعال الشرّ يرة .وليس ھناك من ميزان تجاري يوازي األفعال
الشرّ يرة بدنانير الذھب .والخاطئ يرمى في نار جھ ّنم األبدية.
ھل وصلت تقوى إبراھيم  ؟ بالتأكيد ال! كانت التضحية الحيوانية بالنسبة إلبراھيم أكثر
من طعام مق ّدس .لقد عرف أنه يستحق العقاب اإللھي  ،لذلك ق ّدر فِعلة أن  َق ِبل موت حيوان
كعقاب له .كان إبرھيم نب ّيا ً أمام مذبح .كان إيمانه با ، 7ال بأفعاله الحسنة وإنجازاته الروحانية.
وقد بنى  ،حيثما ارتحل  ،مذبحا ً لألضاحي.
َواجْ َت َ
ان َ
ُّون
ان ْال َك ْن َعا ِني َ
ُور َةَ .و َك َ
شكِيم َ◌ الَى َبلُّو َط ِة م َ
از اب َْرا ُم فِي االرْ ِ
ض الَى َم َك ِ
ض«َ .ف َب َنى
ك اعْ طِ ي َھ ِذ ِه االرْ َ
ضَ .و َظ َھ َر الرَّ بُّ ال ْب َرا َم َو َقا َل» :لِ َنسْ لِ َ
حِي َن ِئ ٍذ فِي االرْ ِ
ب الَّذِي َظ َھ َر لَ ُه } .سِ ْفرُ ال َت ْك ِوين { ٧-٦:١٢
ِلر ِّ
ُھ َنا َك َم ْذ َبحا ل َّ
ب َخ ْي َم َت ُهَ .ولَ ُه َبي ُ
اك الَى ْال َج َب ِل َ
ش ْرق َِّي َب ْي ِ
ب
ْت اي َل م َِن ْال َم ْغ ِر ِ
ص َ
ايل َو َن َ
ُث َّم َن َق َل مِنْ ُھ َن َ
ت ٍ
َعا ِباسْ ِم الرَّ بِّ  } .سِ ْفرُ ال َت ْك ِوين ٨:١٢
َو َعا ُ
ب َود َ
ِلر ِّ
ي م َِن ْال َم ْش ِر ِقَ .ف َب َنى ُھ َنا َك َم ْذ َبحا ل َّ
{
َف َن َق َل اب َْرا ُم ِخ َيا َم ُه َوا َتى َوا َقا َم عِ ْن َد َبلُّ َ
ت َممْ َرا الَّتِي فِي َح ْب ُرونَ َو َب َنى ُھ َنا َك َم ْذ َبحا
وطا ِ
ب } .سِ ْف ُر ال َت ْك ِوين { ١٨:١٣
ِلر ِّ
ل َّ
ك الَّذِي ُت ِح ُّب ُه اسْ َح َ
ض ا ْل ُم ِر َّيا َواصْ ع ِْدهُ ُھ َنا َك
اق َو ْاذ َھبْ الَى ْار ِ
َف َقا َلُ » :خ ِذ ا ْب َن َك َوحِيدَ َ
ال الَّذِي اقُو ُل لَ َك« } .سِ ْفرُ ال َت ْك ِوين { ٢:٢٢
ُم ْح َر َق ًة َعلَى َ
ج َب ِ
اح ِد ْال ِ

الحد ُ
ِض ِح َية بال ِجمال
ِيث والت ْ
َ

إضافة إلى القُرآن ُ ،تعلِمنا أحاديث م َُحمَّد أن ذبيحة الجمل ُت ْطعِم سبع أشخاص بينما ُت ْط ِع ُم
الج َم ُل الن ِجس يساوي سبع مرات قيمة التضحية
الح َم ِل شخصا ً واحِداً فقط .بمعنى آخر َ ،
ذبيحة َ
بحيوان طاھر كالحمل .فلو كانت قيمة التضحية بالجمل عظيمة إلى ھذا الحد  ،لماذا لم يق ّدم
األنبياء السابقون والقديسون ال ِجمال كأضاحي ؟ لقد أطاعوا  وفھموا المعنى الحقيقيّ للشر .ولم
فر  .7لقد عرفوا أ ّنھم خطأة  ،وكان عليھم أن يطيعوا  ويقدموا أضاحي
يكونوا ليق ّدموا ذبيحة ُك ٍ
طاھرة من الحيوانات .قال النبيّ أشعياء :
َ ْ
َ
يح
س َو َك َث ْو ِ
ب عِ َّد ٍة ُك ُّل أَعْ َم ِ
َو َق ْد صِ رْ َنا ُكلُّ َنا َك َن ِج ٍ
ال ِبرِّ َنا َو َق ْد ذبُل َنا َك َو َر َق ٍة َوآثا ُم َنا َك ِر ٍ
َتحْ ِملُ َنا } .أشعياء { ٦:٦٤
بج َم ٍل نجس إلنسان نجس ؟ إنھا دون قيمة تماما ً .وحده الحيوان الطاھر
ما قيمة التضحية َ
يُس َت َعاض به عن اإلنسان النجس .وقد عرف النبيّ أشعياء ھذه الحقيقة الصلبة .التضحية بجمل
ظھر عدم احترام تام لألنبياء الحقيقيين
نجس كفر  ،وھي تزيد من إثم مق ّدمھا أمام إله الكون .إنھا ُت ِ
ولحقيقة  الإللھية .لقد تم تدوين قلة اإلحترام ھذه والتمرّ د في ك ٍّل من سنن أبو داود وصحيح
ّ
موطأ:
البخاري ومالك
َح َّد َث َنا
 أَنَّ
َّ ِ

ْن َع ْب ِد
م َ
ُوسى بْنُ إِسْ َمعِي َل َح َّد َث َنا َحمَّا ٌد َعنْ َقي ٍ
ْس َعنْ َع َطا ٍء َعنْ َج ِاب ِر ب ِ
َّ
ْ
َّ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
صلى  ُ َعل ْي ِه َو َسل َم قا َل ال َبق َرة َعنْ َسب َْع ٍة َوال َجزو ُر َعنْ َس ْب َع ٍة
ال َّن ِبيَّ َ

حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد  أنه قال
نحرنا مع رسول  صلى  عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن
سبعة } سنن أبي داود – كتاب الضحايا – كتاب  – ١٥رقم { ٢٨٠٣ – ٢٨٠٢
َ
 َعنْ
ار ِ
ث َح َّد َث َنا ُع َب ْي ُد َّ ِ
َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ أبِي َب ْك ٍر ْال ُم َق َّدمِيُّ َح َّد َث َنا َخالِ ُد بْنُ ْال َح ِ
صلَّى َّ
 َيعْ نِي َم ْن َح َر ال َّنبِيِّ َ
 َي ْن َحرُ فِي ْال َم ْن َح ِر َقا َل ُع َب ْي ُد َّ ِ
ان َع ْب ُد َّ ِ
َناف ٍِع َقا َل َك َ
ُ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َح َّد َث َنا َيحْ َيى بْنُ ُب َكي ٍْر َح َّد َث َنا اللَّي ُ
ْن َفرْ َق ٍد َعنْ َناف ٍِع أَنَّ
ِير ب ِ
ْث َعنْ َكث ِ
صلَّى َّ
اب َْن ُع َم َر َرضِ َي َّ
 ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َي ْذ َب ُح
 َ
ان َرسُو ُل َّ ِ
 ُ َع ْن ُھ َما أَ ْخ َب َرهُ َقا َل َك َ
ُصلَّى } صحيح البخاري – األضاحي – مجلّد  – ٧كتاب  – ٦٨رقم
َو َي ْن َحرُ ِب ْالم َ
{ ٤٥٩
َح َّد َثنِي َيحْ َيى َعنْ َمالِك َعنْ أَ ِبي ُّ
 أَ َّن ُه َقا َل
ْن َع ْب ِد َّ ِ
الز َبي ِْر ْال َم ِّكيِّ َعنْ َج ِاب ِر ب ِ
صلَّى َّ
ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َعا َم ْالحُدَ يْبِ َي ِة ا ْل َبدَ َن َة َعنْ َسب َْع ٍة َو ْال َب َق َر َة
 َ
ُول َّ ِ
َن َحرْ َنا َم َع َرس ِ
َعنْ َس ْب َع ٍة }مالك موطأ – أضاحي الحيوانات – كتاب  – ٢٣رقم {٢٣٫٥٫٩
ار أَ ْخ َب َرهُ أَنَّ أَ َبا
ْن َ
و َح َّد َثنِي َعنْ َمالِك َعنْ ُع َم َ
صيَّا ٍد أَنَّ َع َطا َء ب َْن َي َس ٍ
ار َة ب ِ
ضحِّ ي ِبال َّشا ِة ْال َواحِدَ ِة َي ْذ َبحُ َھا الرَّ جُ ُل َع ْن ُه َو َعنْ
اريَّ أَ ْخ َب َرهُ َقا َل ُك َّنا ُن َ
ُّوب ْاألَ ْن َ
أَي َ
ص ِ
ار ْ
ت ُم َبا َھا ًة.
ص َ
أَھْ ِل َب ْيتِ ِه ُث َّم َت َبا َھى ال َّناسُ َبعْ ُد َف َ
َقا َل َمالِك َوأَحْ َسنُ َما َسمِعْ ُ
ت فِي ْال َبدَ َن ِة َو ْال َب َق َر ِة َوال َّشا ِة أَنَّ الرَّ جُ َل َي ْن َح ُر َع ْن ُه َو َعنْ
أَھْ ِل َب ْي ِت ِه ا ْل َبدَ َن َة َو َي ْذ َب ُح ْال َب َق َر َة َوال َّشا َة ْال َواحِدَ َة ھ َُو َيمْ لِ ُك َھا َو َي ْذ َبحُ َھا َع ْن ُھ ْم َو َي ْش َر ُك ُھ ْم فِي َھا
ون فِي َھا فِي ال ُّنسُكِ َوالض ََّحا َيا
ي ال َّن َف ُر ْال َب َد َن َة أَ ْو ْال َب َق َر َة أَ ْو ال َّشا َة َي ْش َت ِر ُك َ
َفأَمَّا أَنْ َي ْش َت ِر َ

ص ٌة مِنْ لَحْ ِم َھا َفإِنَّ َذل َِك ُي ْك َرهُ
ح َّ
حص ًَّة مِنْ َث َم ِن َھا َو َي ُكونُ لَ ُه ِ
ان ِم ْن ُھ ْم ِ
َفي ُْخ ِر ُج ُك ُّل إِ ْن َس ٍ
َوإِ َّن َما َسمِعْ َنا ْال َحد َ
ت ْال َوا ِح ِد }
ِيث أَ َّن ُه َال ُي ْش َت َر ُ
ك فِي ال ُّنسُكِ َوإِ َّن َما َي ُكونُ َعنْ أَھْ ِل ْال َب ْي ِ
مالك موطأ – أضاحي الحيوانات – كتاب  – ٢٣رقم {٢٣٫٥٫١٠

ال ُعبود ّية
أوصى  موسى أن ال تأكل إسرائيل إال الحيوانات الطاھرة ألنھم أبناء  المقدسين .وقد
كان سبب خالص إسرائيل من أرض مصر أنھم أبناء :
ت لَ َكْ :
َف َتقُو ُل لِفِرْ َع ْو َنَ :ھ َك َذا َيقُو ُل الرَّ بُّ  :اسْ َرائِي ُل ا ْبنِي ْال ِب ْكرُ َ .فقُ ْل ُ
اطل ِِق ا ْبنِي لِ َيعْ ُب َدنِي
َفا َبي َ
ْت انْ ُت ْطلِ َق ُهَ .ھا ا َنا ا ْق ُت ُل ا ْب َن َك ْال ِب ْك َر« } .سِ ْفرُ الخروج { ٢٣-٢٢:٤
يعرف مُحمَّد األُبوّ ة وال العالقات الشخصية اإللھية .واقتصر أرفع ما عرفه من عالقة
لم ِ
روحانية على العبودية.

األضاحي العاق والمخص ّية
بما أنه ُذكر في األحاديث أن محمّد ضحّ ى بالحمل المخصيّ  ،يعتبر المسلمون األضاحي
المخصيّة أفضل القرابين .كما أنه من الم َُحلَّ ِل التضحية بإناث الحيوانات العاق .مرة أخرى ،
تتناقض ھذه األفعال مع ما ورد في الكتاب المقدس ومع تقاليد أنبياء  الحقيقيّين .غير أنھا
ّ
والجزارون
منطقيّة من وُ جھة نظر م َُحمَّد .لقد اعتبر القرابين مھرجانا ً غذائيا ً .يعرف المزارعون
أن الحيوانات المخصيّة ذكيّة الطعم  ،وھي أفضل مذاقا ً من الحيوانات األخرى التي يجري
المزارعون إلى خصي العجول المخصصة للبيع
ھُرمون "التستوستيرون" في عُروقھا .لذلك َيعمد
ِ
من أجل لحمھا للحصول على أفضل ثمن .ھكذا نرى أن نظرة محمّد الروحية إلى األضاحي لم
ترتق أعلى من مستوى معدته.
ِ
ازيُّ َح َّد َث َنا عِ ي َسى َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ إِسْ َح َق َعنْ
َح َّد َث َنا إِب َْراھِي ُم بْنُ م َ
ُوسى الرَّ ِ
ْن أَبِي َح ِبي ٍ
صلَّى
ْن َع ْب ِد َّ ِ
 َقا َل َذ َب َح ال َّنبِيُّ َ
ب َعنْ أَبِي َعي ٍ
َّاش َعنْ َج ِاب ِر ب ِ
َي ِزيدَ ب ِ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
ْن َفلَمَّا َوجَّ َھ ُھ َما َقا َل إِ ِّني
ْن م َ
ُوجأي ِ
ْن أمْ لَ َحي ِ
ْن أ ْق َر َني ِ
ْح َك ْب َشي ِ
ُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم َي ْو َم الذب ِ
َوجَّ ھ ُ
ض َعلَى ِملَّ ِة إِب َْراھِي َم َحنِي ًفا َو َما أَ َنا مِنْ
ْت َوجْ ِھ َي لِلَّذِي َف َط َر ال َّس َم َوا ِ
ت َوا ْألَرْ َ
َّ
ْ
يك لَ ُه
ِين َال َش ِر َ
َ 7ربِّ ال َعالَم َ
اي َو َم َماتِي ِ ِ
ص َالتِي َو ُن ُسكِي َو َمحْ َي َ
ِين إِنَّ َ
ْال ُم ْش ِرك َ
 َو َّ
َو ِب َذل َِك أُمِرْ ُ
ك َو َعنْ م َُح َّم ٍد َوأ ُ َّم ِت ِه ِباسْ ِم َّ ِ
ك َولَ َ
ِين اللَّ ُھ َّم ِم ْن َ
ت َوأَ َنا مِنْ ْالمُسْ لِم َ
ُ
أَ ْك َبرُ ُث َّم َذ َب َح } سنن أبي داود – كتاب  – ١٥رقم { ٢٧٨٩
عمي محمّد عن الحقيقة الروحيّة الكامنة وراء التوراة وطقوس األضاحي فيھا .لقد
أُعطيت ھذه الطقوس ل ُتعلِّم الحقائق الروحانية .فإذا ما واجه الخطأة الموت بسبب خطاياھم  ،كانوا
ّ
حظرت الكتب المقدسة التضحية بالحيوانات
بحاجة إلى ذبائح تحمل رمز الحياة فيھا .لذلك
المخصيّة .غير أن محمّد أفسد رسالة أنبياء .

الختام

تتناقض أضاحي عيد األضحى مع الكتاب المق ّدس وسائر أنبياء  .كما تنقصھا المعاني
الروحية التي نجدھا في الذبائح اإللھية كما أُوصي بھا .ويعتبرعا أنبياء  كفراً ألنھا أضاحي
نجسة .وقد كان األنبياء القدماء فضّلوا اإلستشھاد على المُشاركة في تقديم قرابين محمّد .لم تكن
التضحية بالحيوان لمجرّ د الغذاء  ،بل كانت تعبيراً عن خطيئتھم وإيمانھم برحمة  وقبوله
أضاحيھم التي تحمل جزاء خطاياھم العديدة.

