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التقوى

 ñة: �ملكتب �لعرDتر

ال  �حد¾  �هللا  9ال  9له  ال   3� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �3 *مًد� عبد¾ 
من  باهللا   pفأعو بعد  �ما  �سوله. �
�لشيطا3 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�Àِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو\ �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  9�َيَّاَ�  َنْعُبُد  9يَّاَ� 
�لَِّذيَن   îِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   îََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوÀ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Óمني) َ�ال �لضَّ

�ل� �لقاها �مI �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر<
 ��د 
�يدZ �هللا تعا� بنصرZ �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� <�إلما� �ملهد� �
يو\ ١٢-١٢-٢٠٠٨

� مسجد بيت �لفتو�  بلند3

تعا/  �هللا  بفضل  هنا  �ليو\  �جتمعنا 
�لعيد  لالحتفا� بعيد �ألضحى. هذ� 
يسمى � بالRنا باكستا3 ��¹ند "عيد 
�لقربا3" �"�لعيد �لكب," �يضا. �مع 
�3 هذ� �لعيد يسمى "عيد �لقربا3"، 
عيد   3� لنا  يكشف  �لتدبر   3� 9ال 
�لفطر �يضا هو "عيد �لقربا3"، حيث 
�هللا  �متثاال ألمر  قبله  �إلنسا3  يصو\ 
 ��، �بتغا« مرضاته؛ فينتهي عن �مو
مباحة له عاRً� � ساعا? �لنها� مد� 
 zشهر كامل، مضحًيا بكث, من حقو
نفسه، �يسعى أل�R« حق �لعبا�R برفع 
مستوÈ عبا�Rته، مستعينا باهللا تعا/، 
يستيقظو3  �لذين  ��لئك   39 ح± 
 Ôلظر��  � �لفجر   »�Rأل بصعوبة 
�لعاRية يستيقظو3 � �مضا3 للتضر¶ 
��البتها� �ما\ �هللا � جوÔ �لليا�؛ 
باالحتفا�  تعا/  �هللا  يأمرنا  �لذلك 
بالعيد بعد شهر �مضا3 لدÈ �نتها« 
فتر� �لتضحية هذ¾، فيقو� لنا: �لِبُسو� 
�جليد�، �كلو� ��شربو�   Àلثيا� �آل3 
مكا3، �صّلو� �كع¬  ��جتمعو� � 
صال� �لعيد، ��شكر�� �هللا �. ففي 
pلك �ليو\ �تفل بالعيد ��لئك �لذين 
يضّحو3 ¿قوقهم �لشرعية مدَ� شهر 
�جلو¶  يتحملو3  حيث  �لتو��  على 
��لعطش، �يكبحوD 3ا� عو�طف 

خطبة عيد األضحى
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�خرÈ � ساعا? �لنها� �ل¬ تتفا�? 
حسب �لفصو�، حيث تتر��� مد� 
عشر�  Öا�   /9 عشر  من  �لتضحية 
�يهتمو3  ليالَيهم  ُيحُيو3   ú ساعة، 
بالعبا�R �هتماما خاًصا، �نتيجة ¹ذ¾ 
�ملؤمنني  حيا�   �  Ãحتُد �لتضحية 
�نقالبا? تقّرֲדم 9/ �هللا �، فيدخلو3 
يتعو3�R على  عاَلًما جديد�، حيث 
�لتضحية بأنفسهم. ال شك �3 هنا� 
بالتضحية  يهتمو3  ال  ممن  كث,ين 
إلصال� �نفسهم كما يهتم �ملؤمن، 
بالعيد �كأ¢م هم  �¢م �تفلو3  9ال 
شهًر�  حقيقيًة  تضحية  قدمو�  �لذين 
كامال، ��حلق �3 عيدهم ليس �كثر 
من �حتفا� �9ثا�� صخب، �ما �لعيد 
بالعيد  �تفلو3  للذين  فهو  �حلقيقي 
بعد تقدمي تضحية شخصية مدَ� شهر 
�لتضحية  فلسفة  مد�كني  كامل، 
�قو�  كنت   ،�باختصا �حكمتها. 
39 �لعيد �لذ� ¤تفل به �ليو\ يسمى 
�تطرقُت - ضمنًيا  �لقربا3"،  "عيد 
هو  بأنه  �لفطر  عيد  موضو¶   /9-
�آلخر ميكن �3 يسمى عيد �لقربا3، 
غ, �نه �حتفا� بالقربا3 �لشخصي، 
بقربا3  فاحتفا�  �ألضحى  عيد  �ما 
�لشخص  كا3   p9 ��ألمة،  �جلماعة 
 �� �لعيد -  بسببه ¤تفل ֲדذ�  �لذ� 

 Rتسببت � �جو �ل¬  �لشخصيا? 
 /9 بتضحيته   Ôيهد  - �لعيد  هذ� 
9حد�Ã �نقالÀ على صعيَد� �ألمة 
�لفطر ðص  عيد   3� فكما   .Âلعا��
�لتضحية  يقدمو3  �لذين  ��لئك 
�لشخصية من �جل �لرقي �لر�حا� 
بالطبع 9/ �فع   �R39 كا3 يؤ� -
 - �يًضا  ��حانًيا  �جلماعة   Èمستو
�حلقيقي  �لقربا3  عيد  فإ3  كذلك 
 3��يضا ðص ��لئك �لذين يسعو3 
 »��يد�كو� تلك �لر�� �ل¬ كانت �
�هاجر  �µ9اعيل  9بر�هيم  تضحية 
 3� �ا��  فاملؤمن  �لسال\.  عليهم 
�ل¬  �لتضحية   Èمغز يستوعب 
�كنا R�  �pفإ �لثالثة.  هؤال«  قدمها 
حقيقًة،  بالعيد  �حتفلنا  �لر��  هذ¾ 
 �� �ملاعز  pبح   Rملجر قيمة  فال  �9ال 
�� �لبقر�? �� �ِجلما�، حيث  ìلنعا�
يتفاخر ֲדا �صحاֲדا متباهني بثر�ئهم. 
ليس �¹دÔ من �ألضحية Ñرp Rبح 

-بشكل  �حليو�نا?  �¤ر  �لذبيحة 
 ÀRملآ�� �لوالئم  �9قامة  ظاهر- 
بيو?   /9 �للحو\  9�سا� �  Çللنا
بذبح  يتحقق   Ôهد  �� �آلخرين. 
 ìنعا� ماعز  من  �حليو�نا?  هذ¾ 
Rمائها؟  9��قة  9ال  �Dا�  �بقر�? 
خدمة   �� تقّد\  �لقر�بني  هذ¾  هل 
�ألنعا\  هذ¾  pبُح  �هل  لإلسال\؟! 
��§Rها�¾؟  �إلسال\  �قي   /9  �Rيؤ
بأكل  9ال  تتحقق  ال  خدمة  Öة  هل 
�للحو\ �تو§يعها؟ �لو قيل: 39 من 
�للحو\  توف,  �لقر�بني  هذ¾   Ôهد��
للفقر�«، فأ� ثو�Ù Àلب لكم 9طعاُ\ 
�لسنة   � ��حد�  مر�  �للحَم  �لفق, 
مع عد\ عنايتكم بسد جوعه طو�� 
بلد�3 كث,� ال Ùد  �لعا\؟ ú هنا� 
فيها �ملر« َمن يطعمه �للحم �� يو§عه 
�لذبائح  حلو\  فيها  تتوفر   �� عليه، 
�لكث,� ¿يث يصبح 9تالفها مشكلة 
قر�بني   Ô9تال  39 فمثًال  عويصة. 

أمـا العيـد احلقيقـي فهـو للذيـن �تفلـون 
بالعيد بعد تقدمي تضحية شـخصية مدَة شـهر 
كامـل، مدركني فلسـفة التضحيـة وحكمتها.
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التقوى

مشكلة  �حدها  مكة    � �حلجيج 
كب,�. ال شك �¢م ينّظمو3 تصدير 
�لفق,�، لكن كم   Rلبال� حلومها 9/ 
من �لفقر�« ُيَسدُّ جوعهم بتلك �للحو\ 
بشكل �Rئم؟ لقد عشُت � �فريقيا، 
¹م  تتوفر  ال  فقر�«  هنا�  �يت ��
باكستا3  �يوجد �  يوميا.  �جبتا3 
�يضا مئا? �آلالÔ من �لفقر�« �لذين 
�لذ�  �للحم  فهذ�  جياًعا.  يبيتو3 
يسد جو¶   3� ميكن  ال  كثً,�  يبد� 
�لناÇ � �لعاÂ، غ, �3 ّجتا� �ملو�شي 
�لعيد حيث  ير¿و3 كث,� جد� قبيل 
�يًضا  Çخيالية، ��لنا �يبيعو¢ا بأسعا
سبيل  على  باهظة  �Öاًنا  ¹ا  يدفعو3 

�لتفاخر ��لتظاهر بثر�ִדم.
نقّدمها  �ل¬  �لظاهر�  فالتضحية   
ينبغي  �حليو�نا?  بذبح  �لعيد  يو\ 
�لذ�   Àالنقال�  3�  /9 تنّبهنا   3�
pكر�¾  9حيا«  �جل  من   �� �جله  من 
يقتصر  يكن   Â �ألنعا\،  بذبح  �ِمرنا ُ
�لذبح،  من   � µ9اعيل  جنا�  على 
شأ¢ا  من   ���  ¾»��� كانت  بل 
فليس  عظيًما.  �نقالًبا   Ãُتحِد  3�
µ9اعيل  جنا�   Èكرp 9حياَ«  �ألمر 
من �لذبح، �ليس p9ًنا بذبح �ألغنا\ 
 ��  Èألخر� �حليو�نا?   �� ��لشيا¾ 
�ألطعمة  بتنا��  �لفرحة  عن  �لتعب, 

�لفاخر�،  �ملالبس  �تد�« �� �لشهية 
 zحقو »�R3 ¢تّم بأ� Rكال بل �ملقصو
�لعباR �متثاال ألمر �هللا �، أل3 كل 
يتضمن  �إلسال\  �حكا\  من  حكم 
ملا  فمثال  كث,�.  �هد�ًفا � ِحكًما 
��ضح  ناحية،  من  بالتضحية  �مرنا ُ
نقسم   3� Ùب  �نه   � �لرسو�  لنا 
�للحم ثالثة �جز�« يكو3 جز« منها 
للفقر�« �جز« منها لألقا�p� ،Àلك 
�الهتما\  عليكم  ليس  �نه  ليذّكرنا 
�نفسكم فقط، بل ألقربائكم  zقو¿
��Rئها،  من  بد  ال   zحقو عليكم 
من  بد  ال   zحقو عليكم  �للفقر�« 
�أليا\   � تؤ�Rها   3� �Ùب  ��Rئها، 
�يًضا.  �ألفر�� ��ألتر��  �لعاRية �� 
�لعاRية  �أليا\   � يفكر  ال  �لغ¼   39
��R« حق �لفق,، �ما � �يا\  � �ًRعا
�لفرحة فيمكن �3 ينفق عليهم شيئا 
بد�فع �لريا«، �مع pلك ال ينتبه �غلبية 
��R« حقوz �آلخرين، �قد  /9 Çلنا�

بني �هللا لنا ֲדذ� �حلكم �3 تضحيتكم 
 Èهذ¾ - �ل¬ تقدمو¢ا 9حيا« لذكر
تلك �لتضحية �جلليلة �ل¬ قدمها �بو 
عليهما  �µ9اعيل  9بر�هيم  �ألنبيا« 
حقيقية  تضحيًة  ُتعت�  لن   - �لسال\ 
�آلخرين   zحقو  3�Rتؤ حني  9ال 
من  �لفق,�  �لطبقة   zَحقو �خاصة 
على  خا   تركيز  �هنا�  �ملجتمع. 
pلك، حيث لفت �هللا � �نظا�نا 9/ 
�العتنا« بالفقر�« بصفة �Rئمة � عد� 
مو�ضع من �لقر3Ó �لكرمي كقوله تعا/ 
﴿َ�ال َيُحضُّ َعَلى َطَعاِ\ �ْلِمْسِكني﴾ 
قد  �لذين   3�  �� (�ملاعو3:٤).. 
�بتعد�� عن �هللا � ال �ّثو3 �آلخرين 
 ��على 9طعا\ �ملساكني ��لفقر�«.. 
ال  كما  بأنفسهم  ُيطعمو¢م  ال  هم 
 39 9طعامهم.  على  �آلخرين  �ثو3 
�حلكم بسّد جو¶ �لفق, حكم �Rئم، 
فال يكفي تقدمي �للحم ¹م مر� ��حد� 
� �لسنة �حتفاًال بالعيد �لكب,، لكن 

وهل  لإلسالم؟!  خدمة  أي  تقّدم  القرابني  هذه  هل 
وازدهاره؟  األنعام يؤدي إf رقي اإلسالم  ذبُح هذه 

هل �ة خدمة ال تتحقق إال بأكل اللحوم وتوزيعها؟
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من  جز«  بتقدمي  �مرنا   � �لرسو� 
حلو\ �لضحايا للفقر�« لكي ال ُتْغِفَلنا 
�ألفر�� عن ��R« حقوz �لفقر�«. 39 
�لزكا� يدفعها �لغ¼ بنسبة معينة من 
�لذ�  ��ملبلغ  معينة،   îبشر� ماله 
يدفعه �ملزّكي -مر� � �لعا\- بسيط 
جد� حيث يدفعه مبعّد� معني، كما 
�3 �لصدقا? ��لت�عا? �ل¬ �رجها 
 �نقد بنسبة  Rفعها   �  3�,� فإننا 
على ��Rئها بسهولة، �ما حلو\ �لقر�بني 
 �� �لعيد فُأِمْرنا �3 نقد\ للفقر�« قد
أل3  �pلك  �لبيت،   Rألفر� نبقي  ما 
كل  فريضة  �ملجاعة  على  �لقضا« 
�ملسلم  �أل	  ¿ق  ��العتنا«  مسلم، 
هذ�   3� فاحلق  مسلم.  كل  ��جب 
لكل   ��  - غ¼  لكل  تذك,  �ألمر 
من   p9 �لتضحية،  تقدمي  يستطيع  من 
�ملمكن �3 يقد\ �ملر« �ألضحية بد�3 
يعت¼  بأ3   - �لزكا�  عليه  جتب   3�
ماًال  منه  �قل  َمبن هو  باجلائع �يرفق 
 �Rلذ� يؤ� Çلكي يتولد فيه �إلحسا
9/ تقّد\ �جلماعة ��§Rها�ها بسبب 
حيث   Rلعبا�  zحقو  »�Rبأ �الهتما\ 
�قلقها.  �جلماعة   Àضطر�� ðتفي 
متثِّل  �ألضحى  �عيد  �لقر�بني  فهذ¾ 
�لتعاطف   ���للحفا
 على  �سيلة 
 ����لتر�حم � Dاعة �ملؤمنني �ملذكو

بينهم﴾.  �ا« �﴿ تعا/:  قوله   �
فعندما تقّدمو3 �للحم أل� فق, فإنكم 
 Ôلظر�� على  تّطِلعو3  فقط  عندها 
�لقاسية �ل¬ مير ֲדا، �بذلك تتنبهو3 
��R« حقوقه �يضا. 39 �ألغلبية من  /9
سكا3 �لبلد�3 �لفق,� مثل باكستا3 
��¹ند ��فريقيا هم من ��لئك �لفقر�« 
�للحم  ¹م  تقدمو3  حني  �لذين 
على  لالطال¶  �لفرصة  لكم  تتا� 
��ضاعهم �لبائسة أل�� مر�. �عندما 
يتم �التصا� بأحدهم تعرفو3 �3 هذ� 
 ���لفق, كا3 يعا� �جلو¶ منذ ٢٤ 
بيته   � ُيطَبخ   Â حيث  ساعة   ٤٨
شي«، �� Â يتذ�z طعم �للحم منذ 
عد� �سابيع، �بدخو� �للحم � بيته 
�آل3 قد �شعل �لنا� � موقد¾. ففي 
مثل هذ¾ �أل�ضا¶ عندما تقدمو3 ¹م 
 �هدية �لعيد تسوRهم حالة من �لسر�
��لسعا�R ال توصف، �هذ� ما جرَّبنا¾ 
مر��� كث,�. �ما � هذ¾ �أليا\ حيث 
�§مة  يعا�   Âلعا�� �لفاحش  �لغال« 
على  �حلصو�   �صا فقد  �قتصاRية، 
�لبطالة   Rتكا� جد�  صعبا  �لوظائف 
�بسبب  ��سع،   zنطا على  تنتشر 
على  جد�  �لصعب  من  �صبح  pلك 
�لطعا\  �توف,  �ألسر�  9عالة  �لفق, 
بالبعض   ÈR� �لذ�  �ألمر   ،¾Rأل�ال

 �  ��ألخبا  Rتر كما   ��النتحا  /9
هذ�  �لقربا3  فعيد  �جلر�ئد.  بعض 
 »�Rبأ �الهتما\  يعلمنا   3� ينبغي 
�ملجاعة  ýتفي  لكي  �لفقر�«   zحقو
تكتفو�  ال   3� ينبغي   ú  .Âلعا� من 
بتقدمي حلم مر� فنطمئن به ظانني �ننا 
 3� بل Ùب  ��جبنا. كال!  �Rينا  قد 
�Rما   Rلعبا�  zحقو  »�R�  /9 تنتبهو� 
ح± لو تطلَّب pلك منكم �لتضحية 
ببعض حقوقكم. حتلو� بالتقوÈ فإ¢ا 
�لفو§  من  نكم  متكِّ �حيد�  �سيلة 
بقرÀ �هللا � �9ال فإ3 �هللا � ليس 
¿اجة 9/ �للحم �� �لد\. ففي نظا\ 
ملساعد�  �تلفة  Öة صناRيق  �جلماعة 
�لفقر�« ��ملحتاجني تعمل بفضل �هللا 
تعا/ بشكل �Rئم. فمن هذ� �ملنطلق 
��جه �نظا� �جلماعة �خاصة  3��يد �
�ألثريا« من �فر�R �جلماعة �3 يتنبهو� 
فإ3  �9ال  خا ،  بشكل  �ألمر  ¹ذ� 
�هللا � كما قلت غ¼ عن Rما« هذ¾ 
�لقر�بني �حلومها. كما �نه ليس من 
 Ã3 حتد�شأ3 هذ¾ �لدما« ��للحو\ 
 Â  �p9  -  Âلعا�  �  -  Àنقال�  ��
�هللا   zحقو  »�Rبأ �هتما\  هنا�  يكن 
فقد  سليمة.  بطريقة   Rلعبا�  zحقو�
 � بوضو�  �ألمر  هذ�   � �هللا  بني 
�لقر3Ó �لكرمي حيث قا�: ﴿َلْن َيَناَ� 
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التقوى

َيَناُلُه  َ�َلِكْن  Rَِماÿَُها  ُلُحوُمَها َ�ال  �َهللا 
�لتَّْقَوÈ ِمْنُكْم﴾ (�حلج: ٣٨)، فينبغي 

�3 تتسم تضحياتنا ֲדذ¾ �لر��. 
من  ��حد�  جانبا  هنا  بينت  لقد 
على  �لقضا«  �ع¼   ،Rلعبا�  zحقو
 Èخر��ملجاعة، غ, �3 هنا� حقوقا 
كث,�، �� نظا\ �جلماعة Öة صناRيق 
خال¹ا  من   \ تقدَّ �تلفة  �مشا�يع 
لذ��  تعا/  �هللا  بفضل  �ملساعدَ� 
 Rفر�� يتنشط   3� Ùب  لذ�  �حلاجة. 
هذ¾  �لت�عا? �  تقدمي  �جلماعة � 
�لصناRيق فإ3 هنا� حقوz عد� Ùب 
�ÿ�Rها. �حني يتم �ÿ�Rها فعال عندئذ 
Dاعة  بأننا   Çإلحسا� لدينا  يتولد 
�آلخر   Âبأ منا  ��حد  كل  �يشعر 
pكر?  هنا  غ,¾.   zحقو  �Rيؤ�
حقا ��حد� فقط من �حلقوz �لكث,� 
�ما �¹دÔ �ألك� من هذ¾ �لتضحية 
�لذ�   Àالنقال�  Ã9حد�  � فيتمثل 
�سا على عقب. � Âضا¶ �لعا��يغيِّر 
�9ال فسيدنا 9بر�هيم � حني جهز 
سيدنا µ9اعيل � للفد�« �قا� �هللا 
فلم  �لكبش بدال منه،  �pبح  له:   �
µ9اعيل  pبح  �لكبش �ال  pبح  يكن 
 .Âلعا� � Àنقال� �� Ãليحد �
p 39بح �لكبش كا3 �ال يز�� تذك,� 
لئال  �لعظيمة، �pلك  �لتضحية  لتلك 

ينسى �ملؤمن �بد� هدفه �لسامي. 
 � � Rيقو� سيدنا �ملسيح �ملوعو
موضع: "�لتضحية �حلقيقية هي تطه, 
فليس  ��لد\  �للحم  �ما   ،Àلقلو�
عامة  يذبح  فبينما  حقيقية.  بتضحية 
�لناÇ �ملو�شي ��لد��À فإ3 �خلو�  
يذ¿و3 قلوֲדم. Â مينع �هللا تعا/ من 
 3� يتبني  لكي  �يضا  �لقر�بني  هذ¾ 
  ".Çبالنا عالقة  �يضا  �لقر�بني  ¹ذ¾ 
 39" � � موضع Óخر:  يقو�   ú
 ìpقا\ � شريعة �إلسال\ منا��هللا � 

هذ� ما قاله �ملسيح �ملوعوR �. فعلينا 
�لتضحية،   ���نفوسنا  نولد �   3�
بل  فقط   �Rلفر� �لصعيد  على  ليس 
 Rفر��Ùب علينا �3 جنعل كل فرR من 
�لتضحية  هذ¾   ���  ��يد �لبيت 
صعيد  على   ú جيد�.  �يفهمها 
�جلماعة Ùب �3 يد�� كل ��حد من 
�فر�R �جلماعة هذ¾ �لتضحية، عندئذ 
ستس, Dيع �لتضحيا? �ل¬ نقدمها 
 Ãجهة موحد� �تتسبب � 9حد� �
�النقالÀ. فما هو �لفد�« ��لتضحية 
�المتثا�  هو  9منا  �ال  �هللا؟!  سبيل   �
�ملو�هب  Dيع   pُاý��  � ألحكامه 
��لكفا«�? �سيلة للفو§ مبرضا� �هللا 
 �  È��  � 9بر�هيم  فسيدنا   ،�
�ملنا\ �نه يذبح �بنه، �لكنه �نتظر 9/ 
� للمشا�كة �  �3 صا� �البن مستعدًّ
�لتضحية. فلو pبح 9بر�هيُم بالسكني 
�بَنه µ9اعيَل �هو ال يز�� 3�R سن 
هذ�  على  �لتضحيُة  �متت   ،öلبلو�
 Â� � بسيًطا جدًّ �ألمر  لكا3  �لنحو، 
تقدمي  p9 كا3  �هتماًما،   Çلنا� يوِلها 
بني  شائعة   �Rعا �لبشرية  �لقر�بني 
يقدمو3  �آلبا«  �كا3  يومئذ   Çلنا�
فكر�   3� �لو�قع  بل  قر�بني،  �بنا«هم 
تقدمي �لقر�بني �لبشرية موجو�R ح± 
ال  �¢ا  غ,  �ألRيا3،  بعض   � �ليو\ 

ا�ـدف األكـ� من هذه 
 ! فيتمثـل  التضحيـة 
الذي  االنقـالب  إحداث 
يغ�ِّ أوضاع العا� رأسـا 

على عقب. 

�لضر��ية،  �أل��مر  لكث, من  �مثلة �
نفسه  يضحي   3� �إلنسا3  �ِمر  فقد 
ïميع قو�¾ �بكيانه كله � سبيل �هللا 
�. فهذ¾ �لقر�بني �لظاهرية جعلت 
�لغر¥  لكن  �حلالة،  ¹ذ¾  مثاال 

�حلقيقي منها هذ¾ �لتضحية." 
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�أل�ثا3،  باسم   �� �هللا  باسم   \ ُتقدَّ
�9منا ُتقد\ ِمن ِقبل بعض �لنسا« من 
�ألRيا3  بعض   � �§��جهن  �جل 
 �Rعا هنا�  فمثال   ،Àلشعو�  ��
 /9 جا�ية  �هي   ،Ç¹ند�� عند 
 Èمنأ على  �ألماكن  بعض   � �آل3 
 ���ملر  zُتحَر حيث  �لقانو3،  من 
هذ¾  فهل  §�جها.  �فا�  عند  حيًة 
 \ �لقر�بني �لبشرية - �ل¬ كانت ُتقدَّ
\ �ليو\ بنا« على �لتقاليد  عندها �ُتقدَّ
 �� �فريقيا  مناطق  بعض  �لسائد� � 
 Ã3 ُتحِد�� بعض �ألRيا3- ميكن 
هل   �� �لعاÂ؟   � حقيقيا  �نقالبا 
�تفل �لناÇ ֲדذ¾ �لقر�بني فرحًة ֲדا؟ 
 /9 �Rكال! بل 39 هذ¾ �لقر�بني تؤ
بني   Àالضطر��� �لقالقل   ��نتشا
�لناÇ، لذلك ُسّنت �لقو�نني ملنعها. 
9بر�هيم  قّدمها  �ل¬  �لتضحية  �ما 
�µ9اعيل - عليهما �لسال\ - فهي 
�البن  �pعن   p9 �اًسا،  �ملؤمن  متأل 
كلية بعد µا¶ �ÿيا �بيه �قا�: ﴿َيا 
 3ْ9ِ َسَتِجُدِني  ُتْؤَمُر  َما  �ْفَعْل  �ََبِت 
اِبِريَن﴾ (�لصافا?:  َشاَ« �هللا ِمَن �لصَّ
١٠٣). ما �Dَله ِمن جو�Àٍ من �بن 
 Ôٍ�مؤمن باهللا تعا/ 9ميانا كامال، �عا
هذ¾  كاملة.  معرفة   � �هللا  بذ�? 
كانت  لقد  �حلقيقية.  �لتضحية  هي 

�¢ما   Àأل�� �البن  من  عملًيا  تعبً,� 
للفو§  تضحية   �� لتقدمي  جاهز�3 
برضا �هللا تعا/ �Rمنا ترÂ .RR يكن 
سؤ�� 9بر�هيم � - �لذ� يسمى 
�با �ألنبيا« - �بَنه عما �p9 كا3 جاهز� 
 ¾��نتظا للتضحية �\ ال، �� Â يكن 
بلوöَ �بنه ِسنَّ �لرشد، ��جًعا 9/ �نه 
كا3 متر�RًR � �لتضحية بابنه. كال، 
بل كا3 � يريد بذلك �3 يشتر� 
�بُنه �يضا بطيب خاطر¾ � �لتضحية 
�ل¬ كا3 ينو� تقدميها للفو§ برضا 
 3� من  ��ثًقا  كا3   p9 تعا/،  �هللا 
بالقبو� حتما.  �بنه سيكو3   Àجو�
 3���R 9بر�هيم �3 ي�هن على �لقد 
باهللا  كاملة  مبعرفة  يتحلى  �يضا  �بنه 
 /9 �البُن   ��يشا  3�  Èنو� تعا/، 
 ��ملقد �جلز�«   � ممكن  حد  �قصى 
�هللا  �لكن  تضحيتهما.  نتيجة  ¹ما 
 R���تعا/ كا3 يريد شيئا Óخر. لقد 
 �� ÃR3 يضع - ֲדذ� �حلا��هللا تعا/ 

9بر�هيَم  ��ها � �ل¬  �لرÿيا   �� �لقربا3 
- حًد� للعا�R �لسيئة للقر�بني �لبشرية 
حق.  �جه  بغ,   \ تقدَّ كانت  �ل¬ 
 ¥�فعندما �لقى �ألÀُ �بَنه على �أل
حب  نظر�  9ليهما   � �هللا  نظر 
توقَّْف،  9بر�هيم،  يا  �قا�:  �لطف 
فقد صدَّقت �لرÿيا سلًفا. �من �ليو\ 
كاملو�شي  9نسا3  ُيذَبح  لن  فصاعًد� 
نضع  بل   ،�م�  3�R  Àلد����
صبغة  �لبشرية  �لقر�بني   �Rعا على 
جديد� �Dيلة من �ليو\. �لكي تتم 
�مر  �يًضا  ظاهرية   ��بصو �لتضحية 
�هللا تعا/ 9بر�هيم بذبح كبش، �قا� 
هاRفة.  تضحية  تضحيتكم  �ْجعلو� 
لقد صدَّقت �ÿيا� يا 9بر�هيم حني 
�بنها �  مع  هاجر  تركت §�جتك 
�¶، لُيرفع �سم �هللا � § �p ,غ Rٍ��
�يضا، �لكي  »�Rملقفر� �جلر� ���ل��
هذ¾  يشتر� �   Â �نه  �لدنيا  تشهد 
بل  فحسب  ��البن   Àأل� �لتضحية 

فما هـو الفـداء والتضحية ! سـبيل اهللا؟! أال إمنا 
هـو االمتثال ألحكامـه � وا�اُذ 5يـع املواهب 
،� اهللا  مبرضـاة  للفـوز  وسـيلة  والكفـاءات 
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التقوى

قد �شتركت فيها �أل\ �يضا، �لكي 
على  �هللا   �ِ�قد معجزَ�  �لدنيا   Èتر
حتويل �لقفا� �جلر�R« 9/ مد3 عامر�، 
�لكي ترÈ �لدنيا معجزَ� حتوُِّ� هذ¾ 
�أل��ضي �لقاحلِة �ل¬ ال يتوجه 9ليها 
�ليو\ �حد، مرجًعا للخالئق � يو\ 
من �أليا\، �لكي ترÈ �لدنيا Óيَة خْلِق 
�ملخلصة  �لعائلة  هذ¾  من  تعا/  �هللا 
�لعاَلَم كلَّه  � له �3 يعلِّم  شخًصا ُقدِّ
��¹اRفة،  �حلقيقية  �لتضحية  �ساليَب 
سامية  �مثلًة  بتضحيته   Àيضر  3��
Â ترها �لدنيا من قبل �لن تر�ها � 
�ملستقبل �يضا. 9نه � منوìp كامل 
�سو� حسنة، p9 كانت حياته �مماته �
� سبيل �هللا �. فقد كانت حيا� 
�لنü � مليئة بأمثلة �لتضحية باملا� 
��لتضحية بالنفس ��لتضحية بالوقت 
فلنأخذ  ��لكر�مة.  بالعز�  ��لتضحية 
 üلتضحية باملا� مثال، فقد كا3 �لن�
� يسا�¶ � 9نفاz كل ما يأتيه من 
ما� على حاجا? �لفقر�« �لسّد �مق 
�لدين  �جليا¶. �ما �إلنفاz � سبيل 
فحدÃِّ عنه �ال حرì، مثلما كانت 
صدقاته �9نفاقه � على �لفقر�« بال 
حد�R. �باإلضافة p /9لك كا3 � 
بد�3  بسخا«   Àلقلو� لتأليف  ينفق 
 3� �لر��يا?   �  R�� لقد   .Rحد�

�هدÈ لشخص Â يكن قد  � üلن�
مليئا  ��Rًيا  بعد  �إلسال\   /9 �نضم 
pلك  �كا3   .RRتر �Rمنا  باملو�شي 
 ��لتد�� �لدنيا حقيقة �إلسال\ �لتد
 üحلقيقي لإلسال\ �لبعثة �لن� Ô¹د�

.�
 � بالنفس  بالتضحية  يتعلق  �فيما   
يتو�جد   �  üلن� فكا3  �هللا،  سبيل 
على  ُشنَّت  �ل¬   Àحلر��  � �Rئما 
يقو�  موطن.   ìحر�  � �إلسال\ 
�حد �لصحابة 39 �كثرنا شجاعًة � 
 *� üملعركة هو �ألكثُر قرًبا ِمن �لن�

 � ü3 �هللا تعا/ عصم �لن�صحيح 
من كل خطر كما �عد، �لكنه � 
�هللا  �ضي   - �لصحابَة  بعمله  عّلم 
عنهم- �نه �p9 �قتضى �ألمر �لتضحيَة 
�برهَن  طريقها،  هو  فهذ�  بالنفس 
 3� هو  ��ئها � من   Ô¹د�  3� �يضا 
و�  فَضحُّ �إلسال\،  عن  Rفاًعا   \ ُتقدَّ
�µى، ألp � 3لك  Ôياتكم ¹د¿
���حكم � صو�  فَرخِّ �خلالد�.  �حلياَ� 

كليًة � سبيل 9عال« كلمة �هللا.
�3 كل  Èما �لتضحية بالوقت، فنر�
كانت  �لطيبة   � حياته  من  حلظة 
كا3  ح±  �هللا،  سبيل   � ر�  مسخَّ
�يضا.  �ملنا\   � �به  يذكر   �  üلن�
 zحقو »�R�كما كا3 يبذ� �قته � 
 ��  � يضّيع   Â  ،�باختصا  .Çلنا�

�قت على �إلطالz � حياته.
فقد  ��جلا¾،  بالعز�  �لتضحية  �ما 

م عندها  فهل هذه القرابني البشرية - الX كانت ُتقدَّ
بعض   ! السائدة  التقاليد  على  بناء  اليوم  م  وُتقدَّ
مناطق أفريقيا أو ! بعض األديان- ميكن أن ُحتِدث 
انقالبا حقيقيا ! العا�؟ أو هل �تفل الناس بهذه 

القرابني فرحًة بها؟ كال! 

َقاَ� �ْلَبَر�ُ«: ُكّنا، َ��ِهللا �pَ9ِ �ْحَمّر �ْلبْأÇُ َنّتِقِي 
ِبِه، 3ّ9ِ�َ �لّشَجاَ¶ ِمّنا لَّلِذ� ُيَحا�pِ ِبِه، َيْعِني 
��لس,،   Rجلها�  Àكتا (مسلم:   .� �لنِبّي 

غز�� حنني)

------------
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�يضا  Rهذ� �لصد � � üلن� Àضر
�مثلة ��ئعة  �نطالًقا من �ملبد� �لقائل: 
عو�طفه   Çَفد� Dيعا".  هللا  "�لعز� 
تعا/  �هللا  مشيئة   »�§9 �قد�مه  حتت 
كأمنا Â تكن له �ية عو�طف �صال. 
لقد شاهد? �لدنيا �µى مستويا? 
��ألحاسيس  بالعو�طف  �لتضحية 
 üلن� عند صلح �حلديبية حني سافر 
� مع �صحابه 9/ مكة لتحقيق �ÿيا 
�Óها، �لكنه شعر بعد �صوله هنا� 
 � �ليو\  يكمن  تعا/  �هللا  �ضا   3�
�لتضحية بعو�طفه، فعَقد مع �لكافرين 
ُمِهينًة  ُمذلًِّة  بشر�î كانت  معاهد� 
باRَ� �لر��. فُأصيَب �لصحابُة بقلق 
شديد، ح± �خذ عمُر � - �هو 
9ميانه -  �قو�  �يه �  Àبصو� �لشه, 
�يقو�:   Çا�  �  �  َّüلن� يسأ� 
�لسَت نüَّ �هللا حقًّا؟ كا3 �لصحابة 
كلهم صامتني بفرî �حلزp � .3لك 
مستعدين  �لصحابة  كا3  �ملوطن 
 üللتضحية بأنفسهم - كما كا3 �لن
� قد �خذ �لبيعة منهم على pلك - 
�لكنهم ما كانو� جاهزين للتضحية 
�ما  �عو�طفهم.  �كر�متهم  بعزִדم 
�لرسو�  pلك  نعم!  �لرسو�،  هذ� 
من  �لذ� كا3 جبًال شاً�ا  �لكامل 
�ضا  كا3  ��لذ�  ��لعظمة،   ��لوقا

�هللا تعا/ شعا�¾ �Rثا�¾، �كا3 على 
كل  لتقدمي  �Rًما   Rالستعد�� �ْهبة ُ
 Ôتضحية � سبيله تعا/، كا3 يعر
�خللق  �حب �  zRصا  üن �نه  جيد� 

�به �.  /9
عندها  بد?  �ل¬  �ملعاهد�  تلك  �ما 
 � فكانت   ��¹و�3،  للذ�  Ñلبة 

�حلقيقة  فتًحا مبيًنا بإ3p �هللا.
�لنü � بذبح �ألضحية   Àضر ú 
�لظاهرية  للتضحية  ساميا  مثاًال 
من  �يضا  ضر��ية  كانت  �ل¬ 
هذ¾   39 بالعو�طف.  �لتضحية  �جل 
�لصحابة  كيا3  هز?  قد  �لتضحية 
لذبح  جاهزين  يكونو�   Â �لذين 
�Rبته   üلن� pبح  حني  �لكن  ُبْد¢م، 
�كو� حقيقة هذ¾ �لتضحية �¹اRفة R�
تضحيا?   3� �حلق  ��Rֲדم.  فنحر�� 
-عليهم  �µ9اعيل  �هاجر  9بر�هيم 
قّد\  9نساًنا  ��جد?  قد  �لسال\- 
9نسانا  �ُسمِّي  حقيقية،  تضحيا? 
كامال، �تَر� �سوته �حلسنة 9/ يو\ 
�لقيامة بتقدميه �لتضحيا? من �لطر�§ 
�أل��، �للهم صل على *مد �على 
�يد  9نك  �سلم   ���با *مد   �Ó

Ñيد. 
رنا  39 �لعيد �لذ� ¤تفل به �ليو\ �يذكِّ
 /9 �يرشدنا  �حلسنة  �ألسو�  بتلك 

�لسامية،  �ملستويا?  تلك   öبلو
 zهللا �حقو� zحقو »�R��يوجهنا 9/ 
�لعباR، �يذّكرنا بعهوRنا �ل¬ عهدنا 
�Rئما  مستعدين  سنكو3  �ننا  فيها 
��قاتنا � �مو�لنا � بأنفسنا  للتضحية 

�عزتنا. 
لكل  ��ئعة  �مثلة   �  üلن� قد\  لقد 
�لغاية  لتحقيق  �لتضحيا?  �نو�¶ 
�النضما\  تّدعو3  �نتم � خلقه.  من 
��ملحب  �ملخلص   \Rخلا� Dاعة   /9
 ،� �ألكر\   üلن� لذلك   zRلصا�
فهبُّو� �َتعاَهد�� بأننا سنظل مستعدين 
إل�سا«  تضحية  كل  لتقدمي  �Rئما 
�لدنيا   � �إلسال\  عظمة  Rعائم 
 ،Âلعا�  �  �  üلن�  Ôشر �9قامة 
�فِع ��ية عظمة �هللا � �لعاÂ، �ألمر �
�ملسيَح  �هللا  �سل � �جله  من  �لذ� 
كل  على  �لدنيا.   /9  �  Rملوعو�
�ليو\  نفسه  يقد\   3� �د� � مسلم 
�لتضحيا?  لتقدمي  جديد  بتصميم 
�¹اRفة ح± تقو\ حكومة �هللا �لو�حد 

 .¥��ألحد � �أل
 Â �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   39
�ملمتد حلو��  تا�ðها  تر¥ � كل 
تضحياִדا  تتناقص   3� عاما   ١٢٠
 Çبالنفو كانت  سو�«  �¹اRفة، 
�بالعز�  بالوقت   �� باألمو��   ��
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التقوى

تعاهد��   3� فعليكم  ��لعو�طف. 
تدعو�  لن  �نكم  �يضا  �ليو\ 
 � ýمد  �لتضحيا?  هذ¾  شعلة 
�جيالنا.  �صد��كم �ال � صد�
39 هدفنا هو �لفو§ برضا �هللا تعا/ 
على �لد��\، �لسوÔ جنعل � هذ� 
�سو� سيدنا �موالنا *مد  Rلصد�
�Rئما  �عيننا  نصب   � �ملصطفى 

خاشعني هللا �مستعينني به �. 
�¹ند   /9 سافر?  �يا\  بضعة  قبل 
قبل  �لكن  قاRيا3،   /9 متوجها 
�لوصو� 9/ قاRيا3 - حني كنت 
�متد?  �¹ند   Àجلنو جولة   �
�موفقة  ناجحة  �كانت  �سبوعني 
 ?�طر  - تعا/  �هللا  بفضل  جد� 
هنا   /9  �Rللعو �ضطرتنا   Ôظر�
حقا  صعبا   ��قر� كا3  ¹Rي.  من 
�خذته  �لك¼  له،   ?ُ��ضطر
 �  3� �لعلمي  �جلماعة  ملصلحة 
pلك  �بعد  تعا/.  �هللا  �ضا  pلك 
�أل�ديني،  من  كث,   � كتب 
�قد  �طبيعته.  �pقه  ¿سب  كل 
 3�  /9 منهم  كث,  �pها3  �نتقلت 
هذ� �حلاÃR يشبه ��قعة �حلديبية. 
�نا ال �قو� pلك �ال �ق � pلك، 
�ال نستطيع �لقو� باجلز\ 39 هذ� 
 �� �حلديبية  صلح  يشبه   ÃRحلا�

سيتحقق مثله متاما. �كما قلت من 
 Àسلو�� �pقه  شخص  لكل  قبل، 
تفك,¾. ��لناÇ �ا�لو3 �لبحث عن 
فاRعو�  �لشبِه ¿سب �pقهم.  ��ُجِه 
 ��بصو نتائجه  ُيظهر   3� تعا/  �هللا 
�ته، �� بفضله   ���النتصا �لنجا� 
ألنه فيما يتعلق بالتطبيق فعندما يطبِّق 
�لناÇ حاRثا معينا على حاÃR مماثل 
يتوقعو3 �3 تظهر نتائجه �يضا على 
نفسها،  �لفتر�   �  �� نفسه،  �لنمط 
ال  �إلميا3.   Ôضعا بذلك  فيتعثر 
بفضله  سُيظهر  تعا/  �هللا   3� شك 
ألنه  لقر��نا  Ù9ابية  نتائج  �ته ��
 � Rتعا/ قد �عد �ملسيح �ملوعو
بذلك، �لكنه تعا/ هو �ألعلم مبوعد 
تشابٌه بني  �p9 كا3 هنا�  ظهو�ها. 
يكو3   3� ندعو   3� فعلينا  �حلاRثني 
� �لنتائج. 39 تضحية �لعو�طف �ل¬ 
 � ��أل�ديني  قاRيا3  �هل  قدمها 
قد حصلو�  -�لذين كانو�  باكستا3 

�كانت  �¹ند  Rخو�  تأش,�  على 
 �� قلوֲדم �غبة شديد� � �حلضو
� �جللسة �� �للقا« معي - جلديرٌ� 
شك.   �R� بد�3  �لكب,  بالتقدير 
من  قلت  �قد  �قو�،  pلك  �مع 
بأسو�  نتأسى   3� علينا  �يضا،  قبل 
حيث  �حلديبية،  عند  �لصحابة 
توجهو� -�ضو�3 �هللا عليهم -9/ 
فعلو�  ما  نفعل   3� فعلينا  �ألRعية. 
�بالعز�  بالعو�طف  �لتضحية  بعد 
مو�  عند �لبعض. ففي حضر� �هللا قدِّ
��بتهاالتكم  �تضرعاِتكم  Óهاِتكم 
قلقني مضطربني، ح± يقبل �هللا تعا/ 
 Rّعيتنا �ملتو�ضعة، �يرR�تضحياتنا �
شر�� �ألعد�« � ¤و�هم، �يهيئ 
 � �لعر�قيل  Dيع  تذلل  �سبابا  لنا 
طريقنا ح± تتالشي مكائد �عد�ئنا 
§بد  مثل  كلهم  �ملاكرين  �مكر 
�لبحر، فنتمكن من عقد �جللسا? 
 Rيضا، �يعو�� باكستا3 �قاRيا3 

تعبً�ا  كانت  لقد  احلقيقية.  التضحية  هي  هذه 
أي  لتقدمي  جاهزان  أنهما  واألب  االبن  من  عملًيا 

تضحية للفوز برضا اهللا تعاf دومنا تردد.
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علينا  �تنـز�  �ֲדاÿها،  ��نقها 
 �p من  �كثر  �هللا  �فضا�   ��مطا

قبل، Óمني. 
�لضعفا«   �Rعبا ¤ن  �بنا،  فيا 
��قبْل  �Rئما،  �نا �فا �ملذنبو3، 
علينا  �نِزْ� � �ملتو�ضعة،  تضحياتنا 

�فضالك �Rئما، Óمني. 
�لعيد  ִדا�  �قّد\  �لعيد  �مبناسبة 
 � لأل�ديني   ��حلا �سالمي 
ينتظر�ن¼  كانو�  �لذين  قاRيا3 
 ��ملقر من  كا3   p9 �لص�،   ö�بفا
¿سب �ل�نامج �لسابق �3 نصلي 
صال� �لعيد مًعا � قاRيا3. تصل¼ 
 � �أل�ديني  من  كث,�  �سائل 
قاRيا3 ֲדذ� �لصدR. سوÔ ينـز� 
قريبا،  �فضاله  علينا  تعا/  �هللا 
قاRيا3  ��نق � �فر�حنا   Rستعو�

�لعيد  ִדا�  �قد\  كذلك  ثانية. 
�سالمي �حلا� لأل�ديني � �بو� 
�باكستا3 كلها، ��قو� ¹م: 9ن¼ 
تشعر�3  �لذ�   Âأل� بنفس  �شعر 
مماثلة  بفتر�   ?��يضا مر به، أل� 
حني كنت � باكستا3، غ, �ن¼ 
9يالًما  �شد  هي  ¿الة  �آل3  �مّر 
 � �أل�ديني   39 قبل.   �p من 
سامية  �مثلة  ضربو�  قد  باكستا3 
� تقدمي �لتضحيا? منذ �مد بعيد 
قدمها  يقدمو¢ا، كما  يز�لو3  �ال 
���يش قاRيا3 9/ فتر� طويلة �ال R
يز�لو3 يقدمو¢ا. ��لطريق �ألنسب 
جلعل هذ¾ �لتضحيا? مقبولة عند 
�هللا تعا� هو �3 تظلو� خاضعني له 
تعا/ �Rئما. �فق �هللا Dيعا لذلك. 
�سالمي  �لعيد  ִדا�  �قد\  كما 

ولكي ترى الدنيا معجزَة حتوُِّل هذه األراضي القاحلِة الX ال يتوجه إليها 
اليوم أحد، مرجًعا للخالئق ! يوم من األيام، ولكي ترى الدنيا آيَة خْلِق اهللا 
ر له أن يعلِّم العاَ�َ كلَّه أساليَب  تعاf من هذه العائلة اخمللصة شخًصا ُقدِّ
ترها  أمثلًة سامية �  بتضحيته  وأن يضرب  وا�ادفة،  احلقيقية  التضحية 

الدنيا من قبل ولن تراها ! املستقبل أيضا.

�حلا� للجالسني �مامي هنا �جلميع 
�¤ا«  كافة   � �أل�ديني  �ملسلمني 
�من   � يعيشو3  ��لذين   ،Âلعا�
�سال\. ندعو �هللا تعا/ �3 يوفقهم 
للعيش � �من �سال\ �Rئما. Ùب 
تضحياتكم   Èمستو تفحصو�   3�
� حالة �ألمن �يضا، �حتا�لو� �فع 
مشاهد   Èلنر عبا�Rتكم،   Èمستو

�لفتح �ملبني � حياتنا. 
�لدعا«  هذ�   �� معا،  ندعو  ��آل3 
�لذين  ��لئك  تتذكر��   3� �جو �
�هللا،  سبيل   � حياִדم   ���نذ
�للو�قفني  �جلماعة،   � �للعاملني 
تضحيا?  يقدمو3  �للذين   ،Rجلد�
 3� �� غ,ها. �كذلك Ùب  مالية 
�هم �تدعو� لكافة �بنا« �جلماعة، 

�ته، Óمني.  ��هللا Dيعا بفضله �


