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التقوى

كلمة �لتقو�

�تلف يو5 �لعيد عن باقي �أليا5 حيث يتمتع 
خالله �ملؤمن بثمر	 تضحياته 'ينعم بنفحا� 
.خو? �لفر� '�لبهجة على قلبه. 'قد �قتضت 
 ��� فاضلة  مو�سم  بعد  �ألعيا.  جتي�   0 �هللا  حكمة 
بركا� عظيمة. 'لقد ضا  �لصوفية بعد� عميقا ملاهية 
�لعيد حيث ير'0 0 �ليو5 �لذ� ال َيعصي فيه حدهم �هللا 

فهو يو5 عيد له.
للعيد بد'B 0�ة 'تسامح، 'ليس  نه ال قيمة  'ال شك 
للعيد نفحة بال 'حد	 'حلمة. فغايته �ملثلى 0 نعيش تال�ا 
ننعم ببـركا�  �لر�ة § �ملجتمع ح¦  § سبيل �شاعة 

.عو	 �لن» � �لذ� ُBسل B�ة للعاملني. 
'غالبا ما ُيسمع من على �ملنابر صد¬  �ستنـز�? سحا> 
مطر �الستغاثة '�لر�ة، 'لكن بد'0 جد'¬ حيث نر¬ 
تز.�. حالة �ألمة سو�� على سو�.   �لتا�  �لعيد  نه مبطلع 
ما  �ملسلمني.  غلبية  لد¬  �لسائد  �ملنا±  حا?  هو  'هذ� 
للعيد   ].' ²ل  نظر	  فلها  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
مبثابة  هي  بنا´ها  ֲדا  مير  �ل·  �البتال���   0 تر¬  حيث 
�لعيد § كل Bمضا0. 'ال  فر��  تسبق  �ل·   Bلقد� ليا� 
شك 0 هذ¼ �لليا� تبلغ �B'ִדا § ¹من مبعوثي �لسما�. 
�Àا لياٍ? تنا? قبوًال لد¬ �حلضر	 �ألحدية 'يهتز Iا عر½ 
تتبعها  �لر�اÃ ،0 ال يأÁ بعدها عيد '�حد فحسب بل 
يشهدها  �ل·  هذ¼  �لعسر  حالة    0� �ألعيا..  من  سلسلة 
بنا´ها § .'? عديد	 مبا فيها �لعربية، ما كاI 0ا 0 تطو? 
'�لفتوحا�.  �لُيسر  بشائر  طياִדا  بني  حتمل   �� تد'5   '
 Åأل� من  'Æعلو0  '�لصال	   Nبالص يستعينو0  فأبنا´ها 
'�لغم لالضطها.�� '�النتهاكا� �ل· يتعرضوI 0ا مدعا	 

لنـز'? فضا? �هللا.
هي  �ملؤمنني  `اعة  Iا  تتطلع  فرحة  عظم   0 شك  'ال 

﴿َ'َيْوَمِئٍذ  �لكرمي:  �لقر=0  بني  كما  �هللا  بنصر  �لفرحة 
َيْفَرُ� �ْلُمْؤِمُنو0َ * ِبَنْصِر �هللا َيْنُصُر َمْن َيَشاُ� َ'ُهَو �ْلَعِزيُز 
'�لك  �هللا  بنصر  �لفرحة  هذ¼  ُقرنت  'قد   (١) �لرَِّحيُم﴾ 
'لقد  �أل.يا0.  سائر  على  �حلنيف  �لدين  بظهوB صد[ 
�تفق معظم علما� �ألمة 0 �لتجلي �لتا5 '�لكامل لنصر 
�هللا للمؤمنني سيتحقق لد¬ بعثة �ملسيح �ملوعو. �. 
'لكننا Íتلف مع صحا> �لفكر �لتقليد� § �جلزئيا� 
'�آلليا� لتحقيق هذ� �لنبأ �لعظيم. فنحن على يقني تا5 
 �� �ملوعو.  �ملسيح  Bجعها  �ل·  �إلسالمية  �لتعاليم  بأ0 
صوBִדا �ألصلية ستسو. �لعاÀ § Åاية �ملطا ، �ال Àا 
'�لسلطا0  �Iيمنة   Ïبفر 'ليس  '�لرفة  باحلب  ستسو. 
هبَّ  من  كل  '�Bها>  �لدما�  'سفك  �ألبريا�  'بقتل 
، 'ليس بالسيطر	 على مناصب �حلكم 'ال بالتآمر  َّ<.'
تعا�.   �هللا  ملكو�  سنقيم   Ñباإلخال بل  '�لتحالف، 
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'�Bشا.ها  �لطاهر	  �لقلو>  بغز'  �ألمر  هذ�  'سيتحقق 
'هي  مملكتنا  هي  �لقلو>  تلك  �هللا..   ��  Bلفر�� لسبيل 
حكومتنا. �0 هدفنا À 0د� لكل بلد مو�طنني مساملني 
Óلصني �بني لبلدهم 'لدينهم، 'ال نطمح 'ال نطمع § 
لقا>. فهذ� هو هدفنا 'هذ�  '�حلصو? على مناصب 

هو مبتغانا 'هذ� هو عيدنا. 
�لعيد 0 نبث  �لقاÕB، ما حوجنا 'Ôن نستقبل  عزيز� 
B'� �ألمل § �لنفو×! 'ما `ل 0 تعانق فرحتنا بالعيد 
 § �ليقني   Bنو� لتحر[  'Bسوله،  �هللا  'عد  بتحقق  �مياننا 
0 نتذكر بفرحتنا  Ø'Bقلوبنا كل ظال5 نسجه �ليأ×! 'ما 
بالعيد فرحتنا بعز �لدين 'ظهوB¼ على سائر �أل.يا0! 'ما 
`ل 0 جنعل من �لدما� �لطاهر	 ألبنا� �جلماعة �ل· ُتر�[ 
 0§ كل مكا0 ينبوعا يسقي شجر	 �إلسال5! 'ما `ل 
 Åلعسر �� عا� Åلنا من عا Bتكو0 هذ¼ �أليا5 جسر عبو

 0�ليسر '�لفتح �ملبني! '�جلدير بنا 0 نتذكر § هذ� �ملقا5 
عظم شها.	 لصد[ سيدنا �ملسيح �ملوعو. � ظهر� 
�نكسفت  حيث  Bمضا0  شهر   § 'حتديد�  �لعيد  ُقبيل 
�لشمس '�لقمر § نفس �لشهر حتقيقا لنبو�	 �لن» �لكرمي 
� فكانتا عالمة على �قتر�> ساعة ظهوB .ين �مد � 
على سائر �أل.يا0 'ما Ø'B ما نظمه سيدنا مر�¹ غال5 

:Ñد ֲדذ� �خلصو�

�ليوَ* بعد ُمر&
 شهِر ِصيامَنا
                               عيـٌد ألقـو�ٍ* لنا عيد�ِ+

فعامة �ملسلمني Úتفلو0 بعيد '�حد بعد شهر �لصيا5 ما 
ففي  �ملتبصرين.  على  بعيدين كما ال �فى  فنحتفل  Ôن 
كل سنة نستقبل فيها عيد �لفطر نستقبل § نفس �لوقت 
 0سجال جديد� من �لفتوحا� '�إلنعاما�. 'ما كا0 لنا 
Ôظى ֲדذ� �لشر  �لعظيم بد'0 �لتضحيا� �ل· يقدمها 
بنا� �جلماعة 'عظمها .ما� بنائها �لشهد�� �لذين ُيقتلو0 

فقط بسبب �عالÀم ﴿Bَبَُّنا �هللا﴾ (٢).
 '�حلق '�حلق نقو? 0 للعيد § �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
بعد¼  � 'من  �لكرمي  �لن»  بعاً.� Å يشهدها �ال صحابة 
 Bتبعوهم بإحسا0. 'هكذ� شا� قد� �لكر�5 'من  خلفا´¼ 
�هللا 0 يربط �أل'لني باآلَخرين. ﴿َ�ِلَك َفْضُل �هللا ُيْؤِتيِه َمْن 

َيَشاُ� َ'�هللا َ'�ِسٌع َعِليٌم﴾ (٣)
�خلا.مني  من  'جعلنا  'يرضا¼  Úبه  ملا  '�ياكم  �هللا  هد�نا 
 <B 0 �حلمد هللا�ملخلصني لدينه �حلنيف، '=خر .عو�نا 
�لعاملني '�لصال	 '�لسال5 على شر  �ملرسلني سيدنا �مد 

'على =له 'صحبه `عني.
(١) �لر'5 ٥ '٦   (٢) فصلت ٣١   (٣) �جلمعة ٥

إن هدفنا أن نهـدي لكل بلد مواطنني 
لبلدهم  مسـاملني ]لصـني %بـني 
ولدينهم، وال نطمح وال نطمع R احلصول 
على مناصب أو ألقاب. فهذا هو هدفنا 
وهـذا هـو مبتغانـا وهذا هـو عيدنا. 


