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التقوى

 óلعر
تر`ة: 
ملكتب 

ال  +حد¾  
هللا  �ال  �له  ال   2� �شهد 
شريك لـه، +�شهد �2 "مًد
 عبد¾ 
من  باهللا   Dفأعو بعد  �ما  +�سوله. 

لشيطا2 
لرجيم. ﴿بْسم 
هللا 
لرَّْحَمن 

لرَّحيم * 
ْلَحْمُد هللا َ�¿ِّ 
ْلَعاَلمَني * 
ين*  
لرَّْحَمن 
لرَّحيم * َمالك َيْو7 
لدِّ

ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ+�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 

لَِّذيَن   �
ِصَر  * 
ْلُمْسَتقيَم   �َ
َر 
لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 
ْلَمْغُضو¿ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Öمني) َ+ال 
لضَّ

خطبة �جلمعة 
�ل` Oلقاها سيدنا مر�� مسر�
 O^د OيدZ �هللا تعا\ بنصرZ �لعزيز

� aملهد� cخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ��إلما�
يو7 ٧ /٢٠١١/١١

� مسجد بيت 
لفتوÇ بلند2

لقد 
جتمعنا هنا 
ليو7 لنحتفل بعيد 

لعيد  
�ضحى Öخر � حياتنا. هذ
يسمَّى عيد 
لقربا2 �يضا �� 
لعيد 

لذ� عّلم 
إلنسا2 �ساليب جديد� 
لتقدمي 
لقر
بني، تلك 
لقر
بني 
ل§ 
تعا�  
هللا  برضا   µللفو كانت 
+إلقامة +حد
نية 
هللا تعا�. فليس 

ليو7  للعيد  
جتماعنا  من  
Kد× 
 Çفقط. ال شك �ننا نفر åالبتها


هللا  حكم  Áسب  
ليو7   
هذ  �

لعيد  مبناسبة   åالبتها
+ +�سوله، 
 2� Üب  +لكن  تعا�،  هللا  طاعٌة 

لعظيمة   ×

ألهد  ��  
جيد ننتبه 

ألعيا0، +نسعى جاهدين  ¹
من +�
خللق هذ¾ 
لر+Ç � �جيالنا �يضا 
قلت  +كما  بالدعا¹.  مستعينني 
قد  
لتضحية  هذ¾   2� قبل  من 
+فتحت  جديد�  �ساليب  عّلمتنا 
للتضحية،  جديد�  Öفاقا  علينا 
قّدمها  
ل§  
لتضحية  تلك  �ع« 

لسال7  عليهما  +�²اعيل  �بر
هيم 

هللا  لطاعة  مثا=   ´+�� هي  
ل§ +
عن طيب خاطر. لقد قّدما �فضل 
لنيل  
ملتتالية  للتضحيا�   åDمنو

لتوحيد.  +�قامة  تعا�  
هللا  �ضا 
تضحية  تكن   Â 
لتضحية  +هذ¾ 

ÏŸ]Õ¸;;Ï÷ËàÂ;Ìuî¯\;ÅË¡ÏŸ]Õ¸;;Ï÷ËàÂ;Ìuî¯\;ÅË¡
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حضرg مر�� مسر�
 O^د OيدZ �هللا

فيها  
شتركت  بل  
حد + شخص 

لعائلة كلها. فعلينا 
ليو7 �2 ندعو 
+نسعى جاهدين لكي تبلغ �جيالُنا 

لتضحية  
ملستوÊ من  �يضا Dلك 
هي  تعا�  
هللا   �
D تصبح  Áيث 
 Ãمّنا مببعوÖ . لقد�ملنشو0
غايتنا 
 �  ïللن 
لصا0^  
ملحب + 
هللا 

هللا  خاطبه  
لذ�  
لعصر،   
هذ  �
”�بر
هيم“،  باسم   
�
مر تعا� 
 �� 
النتما¹  حق  نؤ�0  فلكي 

لعصر، علينا �2 جنعل  
�بر
هيم هذ
نصَب �عيننا تلك 
لغايَة 
ألساسية 

+عائلته  ”�بر
هيم“  سعى  
ل§ 
لتحقيقها، +تلك 
لغاية هي تقدمي 
كل تضحية بطاعة كاملة � سبيل 

.Âلعا
�قامة +حد
نية 
هللا � 
�بر
هيم   2� 
لكرمي   2Öلقر
 Oéنا   
من  �ëيا¾  على  بنا¹ً  طلب   �

بنه �²اعيل � 
لتضحيَة بنفسه، 
طيب  عن  لتقدميها  
البن  فاستعد 
خاطر، +لكن 
هللا تعا� مَنع �بر
هيم 
منها � حينها قائال لن ºقق ÁDه 
بنفس  �+ تضحيته  بالسكني  +لد¾ 
�منا  
ملنشو0�،  
لغايَة  منفوسة 

 
D� 
لعظيمة  
لغاية  تلك  تتحقق 
لتقدمي  +�جياله  �+ال0¾  بتربية  قا7 
+يستحيل   ،�
باستمر 
لتضحيا� 

لتضحيا�  تقدمي  
ملر¹  على 

هللا  لطاعة  يستعّد   Â ما  
ملتو
صلة 
�حكامه،  �ميع  عامًال  
لكاملة 
+عندها فقط ميكن 
لسعي إل�سا¹ 
هو   
هذ 
خلالصة.  
هللا  +حد
نية 

لذبح 
لعظيم 
لذ� �+صى �بر
هيم 
+�²اعيل عليهما 
لسال7 �+الý0ا 
به  بالقيا7  
لصاحلني  +�حفاý0ا 
مثاKما  خال=  من  
نقطا´،  0+منا 

فلكي نـؤدي حـق االنتماء 
إ= إبراهيـم هـذا العصر، 
علينا أن جنعل نصَب أعيننا 
 yتلك الغايَة األساسـية ال
سـعى ”إبراهيـم“ وعائلته 
الغاية هي  وتلك  لتحقيقها، 
تقـدمي كل تضحية بطاعة 
إقامـة  سـبيل   < كاملـة 
العـا:.  < اهللا  وحدانيـة 
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التقوى


ألعلى للتضحيا�. فالذبح 
لعظيم 

حد، + شخص  بذبح  يتحقق  ال 

 عسى �2 تنتفع 
لبشرية من Dفما
 
D� لبشرية

لذبح؟ �منا تستفيد  
هذ
مرضا�  
بتغا¹  
لتضحية  ُقدِّمت  ما 
 ،Âلعا
  � 
لتوحيد  +�قامة  
هللا 
+حد
نية  إل�سا¹  
جلهو0  +ُبذلت 
عالقة  +توطيد  
لدنيا،   � 
هللا 
+لتعليمهم  
ألحد  بر�هم  
لبشرية 
تعا�  
هللا  قا=  لقد  
لعبا0�.  طر^ 

لعظيم:  
لذبح  عن  
حلديث  بعد 

آلِخرين﴾،   � عليه  ﴿+تركنا 

ألجيا=   � صيته  �بقينا  �ننا   :��
Öباëكم  هؤال¹  Kم  +قلنا  
لقا0مة 
 µلفو
  
جعلو 
لذين  +�جد
0كم 
 
برضا 
هللا نصب �عينهم +Â يقصر+
� تقدمي �ّ� تضحية ل&ثو
 حـب 

جـب �قامة + 

هللا تعا�، بل �0+
على   Âلعـا
  � 
هللا  +حـد
نية 

.7
�حـسن ما يـر
 كل �نسا2 عرضة للمو�، +لكن 

مليتة 
لناجحة هي تلك 
ل§ ميوִדا 

إلنسا2 � سبيل 
لفوµ مبرضا� 
هللا 
 
+�قامة +حد
نيته � 
لعاÂ.  +هذ

ملضّحني  Kؤال¹  
حلسن  
لذكر 
بلغ �D+ته  تعا� قد  � سبيل 
هللا 
عصر¾،   �+  �  ïلن
 � شخص 

�بر
هيم  تضحيا�  Öتت  حيث 
+�²اعيل Ùرִדا � صو�� 
لنï �؛ 
Ôيًبا 0عا¹ �بر
هيم: ﴿�بنا +
بعث 
عليهم  يتلو  منهم  �سوًال  فيهم 
Öياتك +يعلمهم 
لكتا¿ +
حلكمة 

لعزيز  �نت  �نك  +يزكيهم 

حلكيم﴾، +بَعث 
لنïَّ � شخص 
على  
لدنيا   ��� 
لذ�   � "مد 

لذبح 
لعظيم، بل  åDيد¾ ��+´ منا
قد ��ْ� على �يد� 
لذين بايعو¾ 
�مثلة من 
لتضحية +
لطاعة 
لكاملة 
+��سا¹ 
لتوحيد Â يسبق Kا نظ&. 
 ïبن ن
كا2 �²اعيل عليه 
لسال7 
+كا2 قد ترّبي � بيت 
لنبو� +قد 
كاملْين  كانا   2
�بو بتربيته  قاما 
عليه  
لتوكل + باهللا  
إلميا2   �
 2� له   
مقدً� +كا2  +توحيد¾، 
ينا= مقا7 
لنبو�، فيمكن 
لقو= �2 

هللا تعا� هو 
لذ� قد قا7 بتربيته، 
للتضحية  
ستعد  Dلك  �جل  +من 
بنفسه عن طو
عية +طيب خاطر.. 
�ما �صحا¿ 
لنï � فكانو
 قبل 
�سالمهم �مو
ًتا �+حانيني، +لكن 

لقدسية  بقوته  �حياهم   �  ïلن

للتضحية  مستعدين   
�صبحو  Åح
بنفوسهم  
لتوحيد  �قامة  �جل  من 
+�مو
Kم +�+قاִדم +مناصبهم كل 


ملسيح  قا=  كما   +� +2Ö؛  حني 
  �  ïُلن
 جعل  قد   � 
ملوعو0 
�ناًسا،  
جلاهلني  
ألميني  هؤال¹ 
 í متحضرين،  �ناسا  صّيرهم   í
هؤال¹   Ç
�  í �ّبانيني،  جعلهم 
عليا  مستويا�  يبُلغو2  
لربانيو2 

لعبا0� + 
لتضحية + 
لطاعة   �
 

لعاÂ. لقد ضحو  
Áيث �0هشو
بأنفسهم من �جل �قامة 
لتوحيد، 
فقد  
لتضحيا�  هذ¾   �� +�ضافة 
 
حتّلو
 بالشجاعة +
لبسالة، +حتّد+
Öֲדني  غ&  لوجه  +جها  
ملو� 
لألجيا=   
سجلو قد  +بذلك  به، 
 � نفخت  عليا  ُمثًال  
لقا0مة 
عا�0  غ&  اًسا  
ملسلمة  
ألمة 
ألحقا¿ طويلة. +ظلو
 Üتهد+2 

ضعني 
Kد× من خلقهم نصب +
�عينهم +ما برحو
 ساعني للتقر¿ 
 �� 

هللا تعا�. +لكنهم ملَّا مالو ��
 
+نسو قر+2،  بضعة  بعد  
لدنيا 
يتحلى   2� 
ل§ Üب   Ç+لر
 تلك 
0عا¹   
+نسو 
حلقيقي،  
ملسلم  ֲדا 
�بر
هيم � 
لذ� 0عا به من �جل 
جا¹  
لذ�   � 
ملوعو0   ïلن
 بعثة 
إلقامة ��+´ مثا= للذبح 
لعظيم، 
 ،�  ïلن
 بعثة  ِمن  
Kد×   
+نسو
+�بو
 �خضا´ �عناقهم ألحكا7 
هللا 
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عنقها  
لذبيحة  ûضع  كما  تعا� 

إلسال7   2�  
+نسو  ،�

جلز �ما7 

لنفس  ¹
يع« 
لتخلي عن كل �هو
بصو��  تعا�  
هللا  برضا  
لرضا +
يع«  
إلسال7   2�  
+نسو كاملة، 

هللا تعا� +قبو= 
ملو�  � �
لتفا

لنفس   ¹
�هو +حلَّت  سبيله،   �
عندها  تعا�،  
هللا  مرضا�  "ّل 

لنتائج 
ل§ +عدهم  توقف ظهو� 
 

هللا تعا� ֲדا، +�صبح 
لذين كانو
 � "كومني  كله   Âلعا
 ºكمو2 

بال0هم هم.

ملوعو0  
ملسيح  سيدنا  يقو=   

:�

لنظر، هل  

ليو7 +�مِعنو 
”فانظر+
 
هذ  � شي¹  
لر+حانية  من  بقي 

للهو +  Çملر
+  Çلفر
 غ&  
ليو7 
 
هذ 
ألضحية  عيد   2� 
للعب؟ +

+يسّميه  
أل+=،  
لعيد  من  �فضل 

لكب&“،  
لعيد ” �يضا  
لعامة 
كم  
لتأمل:  بعد   �َ�ْخِبر+ +لكن 

لعيد بتزكية  
منهم يهتّمو2 � هذ
نفوسهم +تصفية قلوֲדم، +ينالو2 
+يسعو2  
لر+حانية،  من  ا  حظٍّ
لالقتبا/ من Dلك 
لنو� 
لذ� ُ+ِضَع 

لُضَحى؟ �2 عيد �مضا2  
� هذ

حلقيقة Ôاهد� بل هو Ôاهد�  �
 

تية تسمى بذ= 
لر+Ç، �ما هذD

لكب&  بالعيد  يسمى  
لذ�  
لعيد 
فينطو� على حقيقة عظيمة 
لشأ2 
Â يتم لألسف 
لتركيز عليها. لقد 
تظهر  
لذ�   – تعا�  
هللا  �نز= 

ألمة  على   –  Åش بطر^  ته �

ملحمدية �ة عظيمة �D كشف 
+ُلّب  حقيقة  
ملرحومة  
ألمة  Kذ¾ 
مذكو��  
ل§ كانت  
ألمو�  تلك 


ألمم 
ألخرÊ كالقشو� فقط  �

للب. 2+0

 
فاحلق �2 
ملسلمني 
ليو7 قد نسو

لتعليم  
لتعاليم كلها، ناهيك عن 


ملتعلق بالعيد فقط.

لعيد 
لذ� 
حُتفل به � 
لسعو0ية  �

ألمس، قد �لقى �ما7 
ملسجد  =+�

لد+َ=  +نبه  للحج،  
حلر
7 خطبته 

ألمر  

إلسالمية +
ملسلمني �� هذ
نفسه، حيث نبههم �� +
جباִדم، 
صفوفهم.  توحيد  على  +حّثهم 
لُبُّها.   
+هذ طويلة  خطبة  كانت 
"ا=  
لوحد�  حتقيقهم   2� 
حلق +

آل2 بالعمل مببا0ئهم. +Dلك �+ًال 
كما  شي¹  كل   
نسو قد  أل�م 
فيهم  تبق  فلم  قبل،  من  Dكرُ� 

لدنيا   
ففقد+ 0ين،  +ال  غ&� 

ألمة  توحيد  �جل  من  
آلخر�. +

كل إنسان عرضة للموت، ولكن امليتة الناجحة هي تلك الy ميوتها اإلنسان 
> سـبيل الفوز مبرضاة اهللا وإقامة وحدانيته > العا:.  وهذا الذكر احلسن 
�ؤالء املضّحني > سـبيل اهللا تعا= قد بلغ ذروته > شـخص النu � و> 
 ...� uعصره، حيث آتت تضحيات إبراهيم وإسماعيل �رتها > صورة الن



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد السادس-ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٣هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٢ م

١٦

التقوى


لطريق  
ّتبا´  من  
آل2  Kم  بد  ال 

لذ� �²ه 
هللا Kم. لن ينفعهم �� 
طريق مصطنع Öخر يقترحه بعض 
�ئمتهم، �منا ينفعهم 
لطريق 
لذ� 

هللا  بعثه  
لذ�  
إلنسا2  Dلك  بّينه 
+ال  
لعصر.   
هذ  � �ماًما  تعا� 
منا� Kم من 
ال�تبا� َمبن �+حى 

هللا �ليه قائال: ”
`ْع كل 
ملسلمني 

ملوجو0ين على +جه 
لبسيطة على 
يتمسكو2  فالذين  
حد.“ + 0ين 
هم  
لعصر   
هذ �ما7   ¿
بأهد

Kد×   
هذ سيحّققو2  
لذين 
+�²اعيل  �بر
هيم  �0عية  +يرثو2 
عند  ֲדا  قاما  
ل§  
لسال7  عليهما 

هللا  Dلك أل2  
لبيت.  قو
عد  �فع 

لكرمي   2Öلقر
  � �علن  قد  تعا� 
�نه تعا� كما بعث 
لنï � لتال+� 
+تزكيتهم  
لنا/  على  
هللا  Öيا� 
Öيًة  
حلكمة + 
لكتاَ¿  +تعليمهم 
�بر
هيم  أل0عية  تعا�  الستجابته 
�بانيا   
قدً� 
لو
قع   � كانت  
ل§ 
حتّقَق بكل عظمة، كذلك قد قّد� 
”Öخرين   � يبعث   2� تعا�  
هللا 
Öيًة   �  ïللن صا0ًقا  "بًّا  منهم“ 
على �جابة �0عيته �، ليحّقق تلك 

لغاية 
لعظمى 
ل§ قد ضّحى ِمن 

�جلها �بر
هيم +عائلته كلها، +
ل§ 

= �بر
هيم ºث �+ال0¾ على µ ما

لتضحية من �جلها، +
ل§ كانت 
�ال  
لكعبة،  لبنا¹  
لعظمى  
لغاية 
 ،Âلعا
+هي ��سا¹ +حد
نية 
هللا � 
 � ïلن
+هي 
لغاية 
ل§ قد ُبعث 
 ´+�� فضر¿  حتقيقها،  �جل  من 
�مثلة لِلذبح 
لعظيم �Dهلت 
لعقوَ= 
بتقديس  تنطلق  
أللسنَة  +جعلت 


هللا +حتميد¾ من تلقائها.
عيد  حقيقة   �
�0� ��0نا   
Dفإ
كل  على  فينبغي   
هذ 
ألضحى 
يرتد�   2� 
ليو7  د� � مسلم 
من  تعا�  
هللا   �  �
لتفا  ¹
0�
"مد  حب   �  �
لتفا خال= 
 
هذ �+طاعته، أل2  
هللا   �سو= 
 2� ﴿قل  قا=   D� به  
هللا  �مرنا  ما 
ºببكم   �فاتبعو 
هللا  حتبو2  كنتم 

 كنتم تريد+2 �2 D� :�� ..﴾هللا


هللا تعا� فاعملو
 كما يعمل  
حتّبو
 
+�طيعو بسّنته،   

ستّنو+ "مد، 

ّتباًعا  شريعته   

ّتبعو+ 
مر¾، +�

ألمثلة   ´+��  

ضربو+ كامال، 

هللا   
﴿�طيعو بقولنا  
لعمل  على 

لرسو=﴾، +
بلغو
 �على  
+�طيعو
تد=  Áيث   �

لعبا0  �  Êمستو

على  +سكناتكم  حركاتكم  كل 

 بلغ 
ملر¹ D�+ .هللا تعا�
+حد
نية 

ملقا7 توال¾ 
هللا تعا� +�كرمه  
هذ
 � ïلن
 Oًما عظيًما. فقد �خ
�كر
من  
ملقا7   
هذ يبلغ  �منا  
ملر¹   2�
قر¿ 
هللا تعا� ما 0
7 حريًصا على 
فَمن  
لفر
ئض،  مع  
لنو
فل   ¹
0�
فعل Dلك فإ2 
هللا تعا� يص& +لًيا 
�Dَنه   ،� قا=  كما  فيصبح،  له، 
 Êير 
ل§  +عيَنه  ֲדا،  يسمع  
ل§ 
ֲדا، +يَد¾ 
ل§ يبطش ֲדا، +ِ�ْجَله 


ل§ ميشي ֲדا. 
�ننا 
ليوÁ 7اجة ماسة �� 
لتضحية 
 
بنفوسنا بد+2 
نقطا´ لبلو÷ هذ

ملستوÊ من حب 
هللا تعا�، أل2 

ملتو
صلة هي  جهو0نا +تضحياتنا 

ل§ ستخلق فينا ��0
ًكا لوحد
نية 
ستنجينا  
ل§  +هي  تعا�،  
هللا 
 2� تعا�  
هللا  �سأُ=  �عد
ئنا.  من 
لكي   Êملستو
  
هذ لبلو÷  يوفقنا 

لعقباُ�  هذ¾  �عيننا  �ما7  تز+= 

0µها�  لعرقلة  
لعد+  
ل§ +ضعها 
 2� شك  ال  µعمه.   � 
ألدية 
+لكن  +عقبا�،  عر
قيل  هنا� 
متضى   =
تز ال  
ألدية  قافلة 
تعا�.  
هللا  بفضل   �
باستمر قدًما 
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يضعها  
ل§  
حلو
جز  هذ¾  �ما 

ملناهضو2 � طريق 
ألدية من 
 
حني آلخر +
ل§ تسبب قلقا عابًر
تعا� سيزيلها  
هللا  فإ2  بال شك، 
ماسة  هنا� حاجة   2� �يًضا، غ& 
من  عبا0
تنا   Êمستو �فع   ��

لة هذ¾ 
لعقبا�. ال جر7 µ� جل�

ألديني  
ملسلمني  �كثرية   2�
بالنفس  تضحيا�  
ليو7  يقّدمو2 
+قد  
لعّز�، + 
لوقت + 
لنفيس +
 
بلغ بعضهم مستوÊ �على � هذ

ملجا=، +لكن +كما قلت من قبل 
هنا� حاجة ماّسة لرفع مستويا� 
عبا0
تنا. �سأُ= 
هللا تعا� �2 يوفقنا 
+يعيننا  عبا0
تنا،   Êمستو لرفع 
على خلق هذ¾ 
لر+Ç � �جيالنا، 
ألننا لن نز0هر �بًد
 من 0+2 �نشا¹ 
Üب  تعا�.  
هللا  مع  متينة  عالقة 
�جيالنا   �  �

إل�0  
هذ �لق   2�

إلسال7  2� �يًضا. ال شك  
لتالية 
جر7  +ال  حتًما،  غالًبا  سيكو2 

لعصر   
هذ  � 
ألدية  غلبة   2�
هذ¾  لرëية  ليس  +لكن  حتمية، 
�ال سبيل +
حد،  
لغلبة � حياتنا 

هللا  ¿
�ال +هو �2 نتمسك بأهد
نسمع   Åح باكني  مبتهلني  تعا� 

قريب﴾،   �� ﴿ 
جلال�:  صوته 
﴿�ال �2 نصر 
هللا قريب﴾. 

`اعة   2� 0+ًما  نتذكر   2� Üب 

ملسيح 
ملوعو0 � هي 
لوحيد� 
 2� ميكن   +� تد��،  
ل§  
ليو7 
تعا�،  
لبا��  توحيد  تد��، 
 2� �يًضا.  +هي تضّحي � سبيله 
هذ¾  يقدمو2  �بنائها  من   
كث&
فر�0،  صعيد  على  
لتضحيا� 
كما �2 هذ¾ 
جلماعة هي 
لوحيد� 
على  
لتضحيا�  هذ¾  تقد7  
ل§ 

 كا2 �حد Dفإ 
صعيد `اعي، لذ

هللا   ¹
ند 
ليو7  يسمع   2� يستطيع 
فهو  قريب﴾  
هللا  نصر   2� ﴿�ال 
 

ملسلم 
ألد� فقط ال غ&. لذ
Áاجة  �ننا  قبل،  من  قلت  فكما 

�شد من �D قبل لتقوية صلتنا باهللا 
بنظر
� حب  لكي  ظى  تعا�، 
يد  على   Âلعا
 +جنمع  �لينا،  
هللا 

هللا  �سالة +حد
نية  بتبليغ  
حد� +
تعا� � 
لعاÂ. +ّفقنا 
هللا لذلك. 

 

آل2 سنقو7 بالدعا¹ مًعا. فاDكر+
 ¹
شهد عائالِ�  �0عيتكم   �

ألدية بأº 2فظهم 
هللا تعا� � 
تضحيا�  بثما�   ôيأ  2�+ كنفه، 
أل2  يوفقنا   2�+ عاجًال،  �حبتهم 
�ضعاًفا  تز0هر  
ألدية   Êنر

مضاعفة. 

لسجنا¹ � سبيل 
هللا  
í ال تنسو
 2� تعا�  
هللا  
فا0عو من `اعتنا، 

ألسباَ¿ إلطال^  عند¾  من  éلق 
سر
حهم عاجًال. علًما �نه قد بد� 

فالذبح العظيم ال يتحقق بذبح شخص واحد، فماذا 
عسى أن تنتفع البشرية من هذا الذبح؟ إمنا تستفيد 
مت التضحية ابتغاء مرضاة اهللا  البشرية إذا ما ُقدِّ
وإقامة التوحيد > العا:، وُبذلت اجلهود إلرسـاء 
وحدانيـة اهللا > الدنيا، وتوطيد عالقة البشـرية 
بربهـم بربهـم األحـد ولتعليمهم طـرق العبادة.
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التقوى

 Êجلماعة من بال0 سو

آل2 �بنا¹ُ 
ملعانا�  يتعرضو2  �يًضا  باكستا2 
مصر  من  
إلخو�  فكا2  
لسجن. 

لسنة  هذ¾  بد
ية   �  
ُسجنو قد 
+لكنهم  
ألدية،   �� النتمائهم 

النقال¿  قبل  ُ�طلَق سر
حهم  قد 

حلا�. كما ُسجن � هذ¾ 
أليا7 

لشا�قة،  � 
�� عرÿ óلص جًد
0
خل  
لعيد   
ֲדذ 
حتفل  +هو 
 � +حيد  د� � �نه  
لسجن. 
منطقته +لكنه ÿلص +قو� 
إلميا2 

هللا  نسأ=  تعا�.  
هللا  بفضل   
جًد

ألسبا¿ إلطال^  يهيئ   2� تعا� 

سر
حه عاجًال.
معّلمينا  �حد   

ختطفو قد  كذلك 

لسنوية  
جللسة  قبل  
Kند   �
مع  قا70  +هو  بقا0يا2  
ملاضية 

ملبايعني 
جلد0 �� 
جللسة،  بعض 

آل2،  Åهوًال حÔ =
+مص&¾ ال يز
�لينا  يعيد¾  بأ2  تعا�  
هللا   
فا0عو

ساملًا بأسر´ ما ميكن. 
í هنا� بعض 
ألديني 
ملختَطفني 
� �ماكن ÿتلفة � باكستا2، +ِمن 
بينهم طفٌل عمر¾ ما بني 
لعاشر� 
مع  
خُتطف  +قد  عشر�،  
لثانية +

إلطال^  تعا�  
هللا   
فا0عو �بيه. 
�هلهم   �� +عو0ִדم  سر
حهم 

ساملني.

0عو
 للذين يضّحو2 باملا= �  í
سبيل 
جلماعة 0عا¹ً كثً&
. جز
هم 
�مو
Kم   � +با��  كلهم  
هللا 
Kا.  �اية  ال  بركا�  +�نفسهم 

هللا تعا� للمقصرين �  
كما 
0عو

لتضحيا� 
ملالية بأé 2ّلصهم من 
لإلنفا^  توفيًقا  +يزيدهم  كسلهم 

� سبيله. 
حياִדم   
+قفو قد  للذين   

0عو  í
بعضهم  فإ2  
جلماعة،  خلدمة 
 � جسيمًة  تضحياٍ�  يقّدمو2 
ظر+× صعبة جًد
 "افظني على 
جز
هم  +فا¹.  بكل  
لوقف   Ç+�

هللا `يًعا +حفظهم حفًظا خاًصا، 
+�Ùر جهو0َهم +مساعيهم بأفضل 

.�
Ùر

0عو
 لكل 
ملرضى بأ2 يشفيهم  í
ال  عاجًال  كامًال  شفا¹  تعا�  
هللا 

يغا�0 سقما. 

لكر+¿   Åبش للمبتَلني   

0عو  í
 
بأ2 يزيل 
هللا كر+ֲדم. +ال تنسو

لباليا  +�صحا¿  
حلاجا�   �+D


لشد
ئد 
ملختلفة بأé 2لصهم 
هللا +
منها. 

ÿتلف   � 
جلماعة  ألبنا¹   

0عو+
� ا¹ 
لعاÂ بأº 2ميهم 
هللا من كل 

ضيق +هم. 

ألمَة  0عائكم   �  
تنسو +ال 

هللا  يلهمهم  بأ2  كلها  
إلسالمية 
µما�م  �ما7   
ليعرفو  ¿

لصو

+يستر0ّ+
 Ôدهم 
لغابر. 
بأ2  كلها  لإلنسانية   

0عو  í
ºميهم 
هللا تعا� من 
لدما� 
لذ� 
تعا�،  
هللا  ناسني  �ليه  يسا�عو2 
خالقهم،  ملعرفة  يوفقهم   2�+
هذ¾  لنشر  �يًضا   ن  يوفقنا   2�+
 Âلعا
  � 
لتوحيد  �سالَة  
لرسالة 

على �حسن +جه.
 

بعد 
خلطبة 
لثانية 
ملسنونة +
لدعا¹ 

لسال7  حضرته:  قا=  
جلماعي 
عيد  +بركاته.  
هللا  ة �+ عليكم 

ألديني   ¹
سو للجميع،  مبا�� 

حلاضرين هنا �+ � �� بقعة من 
فيه  لكم  
هللا  با��   .Âلعا
 بقا´ 
عليكم  
لسال7  
لنو
حي.  من كل 

ة 
هللا. �+


