
 - ١ -

  

z™þa†îÇ@òjĐ�ó@@

        التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزالتي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزالتي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزالتي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
        اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالماخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالماخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالماخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم


		��������م��� �

����������א���������ن �

������  

يـد  هـذا الع  . األضحى اليوم هنا بفضل اهللا تعاىل لالحتفال بعيد         جنتمع
ومع . أيضا" العيد الكبري "و" عيد القربان "يسمى يف بالدنا باكستان واهلند      

، إال أن التدبر يكشف لنـا أن عيـد          "عيد القربان "أن هذا العيد يسمى     
، حيث يصوم اإلنسان قبله امتثاال ألمر اهللا        "عيد القربان "الفطر أيضا هو    

ساعات النـهار   ، ابتغاء مرضاته؛ فينتهي عن أمور مباحة له عادةً يف           �
مدة شهر كامل، مضحيا بكثري من حقوق نفسه، ويـسعى ألداء حـق             
العبادة برفع مستوى عباداته، مستعينا باهللا تعاىل، حىت إن أولئك الـذين            
يستيقظون بصعوبة ألداء الفجر يف الظروف العادية يستيقظون يف رمضان          
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 اهللا تعـاىل    للتضرع واالبتهال أمام اهللا يف جوف الليايل؛ ولذلك يأمرنـا         
باالحتفال بالعيد بعد شهر رمضان لدى انتهاء فترة التضحية هذه، فيقول           

البِسوا اآلن الثياب اجليدة، وكلوا واشربوا واجتمعوا يف مكان، وصلّوا : لنا
ففي ذلك اليوم حيتفل بالعيد أولئك . �ركعيت صالة العيد، واشكروا اهللا 

على التوايل حيث يتحملـون     الذين يضحون حبقوقهم الشرعية مدةَ شهر       
اجلوع والعطش، ويكبحون مجاح عواطف أخرى يف ساعات النهار اليت          
تتفاوت حسب الفصول، حيث تتراوح مدة التضحية من عشر إىل مثـاين            
عشرة ساعة، مث يحيون لياليهم ويهتمون بالعبادة اهتماما خاصا، ونتيجة          

، � تقـرم إىل اهللا      هلذه التضحية حتدث يف حياة املـؤمنني انقالبـات        
ال شك  . فيدخلون عالَما جديدا، حيث يتعودون على التضحية بأنفسهم       

أن هناك كثريين ممن ال يهتمون بالتضحية إلصالح أنفسهم كما يهـتم            
املؤمن، إال أم حيتفلون بالعيد وكأم هم الذين قدموا تضحية حقيقيـةً            

ال وإثارة صخب، أما    شهرا كامال، واحلق أن عيدهم ليس أكثر من احتف        
العيد احلقيقي فهو للذين حيتفلون بالعيد بعد تقدمي تضحية شخصية مـدةَ            

باختصار، كنت أقـول  . شهر كامل، مدركني فلسفة التضحية وحكمتها    
-ضمنيا   -، وتطرقت   "عيد القربان "إن العيد الذي حنتفل به اليوم يسمى        

 عيد القربان، غـري  إىل موضوع عيد الفطر بأنه هو اآلخر ميكن أن يسمى   
أنه احتفال بالقربان الشخصي، أما عيد األضحى فاحتفال بقربان اجلماعة          
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 أو الشخصيات   -واألمة، إذ كان الشخص الذي بسببه حنتفل ذا العيد          
 يهدف بتضحيته إىل إحداث انقـالب       -اليت تسببت يف وجود هذا العيد       

أولئـك الـذين    فكما أن عيد الفطر خيـص       . على صعيدي األمة والعامل   
 وإن كان يـؤدي  -يقدمون التضحية الشخصية من أجل الرقي الروحاين       

 كذلك فإن عيد القربان     -بالطبع إىل رفع مستوى اجلماعة روحانيا أيضا        
احلقيقي أيضا خيص أولئك الذين يسعون أن يدركوا تلك الـروح الـيت             

ؤمن فـامل . كانت وراء تضحية إبراهيم وإمساعيل وهاجر عليهم الـسالم        
فإذا أدركنا  . حياول أن يستوعب مغزى التضحية اليت قدمها هؤالء الثالثة        

هذه الروح احتفلنا بالعيد حقيقةً، وإال فال قيمة رد ذبح املاعز أو النعاج             
لـيس  . أو البقرات أو اجلمال، حيث يتفاخر ا أصحاا متباهني بثرائهم         

 -بشكل ظـاهر  -انات  اهلدف من األضحية جمرد ذبح الذبيحة وحنر احليو       
أي . وإقامة الوالئم واملآدب للناس وإرسال اللحوم إىل بيوت اآلخـرين         

هدف يتحقق بذبح هذه احليوانات من ماعز ونعاج وبقرات ومجـال إال            
وهل ذبح هذه   ! إراقة دمائها؟ هل هذه القرابني تقدم أي خدمة لإلسالم؟        

مـة ال تتحقـق إال      األنعام يؤدي إىل رقي اإلسالم وازدهاره؟ هل مثة خد        
إن من أهداف هذه القـرابني تـوفري        : بأكل اللحوم وتوزيعها؟ ولو قيل    

اللحوم للفقراء، فأي ثواب جيلب لكم إطعام الفقري اللحم مرة واحدة يف            
السنة مع عدم عنايتكم بسد جوعه طوال العام؟ مث هناك بلدان كـثرية ال              
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 أو تتوفر فيها حلوم الذبائح     جيد فيها املرء من يطعمه اللحم أو يوزعه عليه،        
فمثالً إن إتـالف قـرابني      . الكثرية حبيث يصبح إتالفها مشكلة عويصة     

ال شك أم ينظّمـون تـصدير    . احلجيج يف مكة  وحدها مشكلة كبرية      
حلومها إىل البالد الفقرية، لكن كم من الفقراء يسد جوعهم بتلك اللحوم            

ت هناك فقراء ال تتـوفر هلـم        بشكل دائم؟ لقد عشت يف أفريقيا، ورأي      
ويوجد يف باكستان أيضا مئات اآلالف من الفقراء الذين         . وجبتان يوميا 
فهذا اللحم الذي يبدو كثريا ال ميكن أن يسد جوع الناس           . يبيتون جياعا 

يف العامل، غري أن جتّار املواشي يرحبون كثريا جدا قبيل العيد حيث يبيعوا             
ضا يدفعون هلا أمثانا باهظة على سبيل التفـاخر         بأسعار خيالية، والناس أي   

  .والتظاهر بثروم
 فالتضحية الظاهرة اليت نقدمها يوم العيد بذبح احليوانات ينبغي أن تنبهنا           
إىل أن االنقالب الذي من أجله أو من أجل إحياء ذكراه أُمرنـا بـذبح               

انـت   من الذبح، بـل ك     �األنعام، مل يكن يقتصر على جناة إمساعيل        
فليس األمر إحياَء ذكرى    . وراءه روح من شأا أن تحدث انقالبا عظيما       

بذبح األغنام والشياه أو احليوانـات       جناة إمساعيل من الذبح، وليس إذنا     
األخرى أو التعبري عن الفرحة بتناول األطعمة الشهية وارتـداء املالبـس            

، �د امتثاال ألمر اهللا     الفاخرة، كال بل املقصود أن تم بأداء حقوق العبا        
فمثال ملا  . ألن كل حكم من أحكام اإلسالم يتضمن حكما وأهدافًا كثرية         
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 أنه جيب أن نقسم اللحم      �أُمرنا بالتضحية من ناحية، أوضح لنا الرسول        
ثالثة أجزاء يكون جزء منها للفقراء وجزء منها لألقارب، وذلك ليذكّرنا           

كم فقط، بل ألقربـائكم علـيكم       أنه ليس عليكم االهتمام حبقوق أنفس     
حقوق ال بد من أدائها، وللفقراء عليكم حقوق ال بد من أدائها، وجيب             

إن الغين ال يفكر    . أن تؤدوها يف األيام العادية ويف األفراح واألتراح أيضا        
يف األيام العادية عادةً يف أداء حق الفقري، أما يف أيام الفرحة فـيمكن أن               

 الرياء، ومع ذلك ال ينتبه أغلبيـة النـاس إىل أداء            ينفق عليهم شيئا بدافع   
 الـيت   -حقوق اآلخرين، وقد بني اهللا لنا ذا احلكم أن تضحيتكم هذه            

تقدموا إحياء لذكرى تلك التضحية اجلليلة اليت قدمها أبو األنبياء إبراهيم 
 لن تعترب تضحيةً حقيقية إال حـني تـؤدون          -وإمساعيل عليهما السالم    

وهناك تركيز  . خرين وخاصة حقوق الطبقة الفقرية من اتمع      حقوق اآل 
 أنظارنا إىل االعتناء بالفقراء بصفة      �خاص على ذلك، حيث لفت اهللا       

وال يحض علَـى    �دائمة يف عدة مواضع من القرآن الكرمي كقوله تعاىل          
  ال �أي أن الذين قد ابتعدوا عـن اهللا         .. )٤:املاعون(�طَعامِ الْمسكنيِ 

أي هـم ال يطعمـوم      .. حيثّون اآلخرين على إطعام املساكني والفقراء     
إن احلكم بـسد جـوع   . بأنفسهم كما ال حيثون اآلخرين على إطعامهم  

الفقري حكم دائم، فال يكفي تقدمي اللحم هلم مرة واحدة يف السنة احتفاالً             
  أمرنا بتقدمي جزء مـن حلـوم الـضحايا   �بالعيد الكبري، لكن الرسول    
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إن الزكاة يدفعها   . للفقراء لكي ال تغفلَنا األفراح عن أداء حقوق الفقراء        
مرة -الغين بنسبة معينة من ماله بشروط معينة، واملبلغ الذي يدفعه املزكّي            

 بسيط جدا حيث يدفعه مبعدل معـني، كمـا أن الـصدقات             -يف العام 
 علـى أدائهـا     والتربعات اليت خنرجها فإننا خمريون يف دفعها بنسبة نقدر        

بسهولة، أما حلوم القرابني يف العيد فأُمرنا أن نقدم للفقراء قدر ما نبقـي              
ألفراد البيت، وذلك ألن القضاء على ااعة فريضة كل مسلم، واالعتناء           

فاحلق أن هذا األمر تذكري لكل غين       . حبق األخ املسلم واجب كل مسلم     
ملمكـن أن يقـدم املـرء     أو لكل من يستطيع تقدمي التضحية، إذ من ا  -

 بأن يعتين باجلائع ويرفق مبن هـو        -األضحية بدون أن جتب عليه الزكاة       
أقل منه ماالً لكي يتولد فيه اإلحساس الذي يؤدي إىل تقـدم اجلماعـة              
وازدهارها بسبب االهتمام بأداء حقوق العباد حيث خيتفـي اضـطراب           

 وسيلة للحفاظ علـى     لمتثِّفهذه القرابني وعيد األضحى     . اجلماعة وقلقها 
: روح التعاطف والتراحم يف مجاعة املؤمنني املـذكورة يف قولـه تعـاىل            

فعندما تقدمون اللحم ألي فقري فإنكم عنـدها فقـط          . �رمحاء بينهم �
تطّلعون على الظروف القاسية اليت مير ا، وبذلك تتنبهون إىل أداء حقوقه            

مثل باكستان واهلند وأفريقيا    إن األغلبية من سكان البلدان الفقرية       . أيضا
هم من أولئك الفقراء الذين حني تقدمون هلم اللحم تتاح لكم الفرصـة             

وعندما يتم االتصال بأحدهم    . لالطالع على أوضاعهم البائسة ألول مرة     
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 ساعة حيـث مل     ٤٨ أو   ٢٤تعرفون أن هذا الفقري كان يعاين اجلوع منذ         
حم منذ عدة أسابيع، وبدخول     يطبخ يف بيته شيء، أو مل يتذوق طعم الل        

ففي مثل هـذه األوضـاع      . اللحم يف بيته اآلن قد أشعل النار يف موقده        
عندما تقدمون هلم هدية العيد تسودهم حالة من الـسرور والـسعادة ال             

أما يف هذه األيام حيـث الغـالء        . توصف، وهذا ما جربناه مرارا كثرية     
صار احلصول على الوظـائف     الفاحش والعامل يعاين أزمة اقتصادية، فقد       

صعبا جدا وتكاد البطالة تنتشر على نطاق واسع، وبسبب ذلك أصبح من         
الصعب جدا على الفقري إعالة األسرة وتوفري الطعام ألوالده، األمر الذي           

فعيد القربان  . أدى بالبعض إىل االنتحار كما ترد األخبار يف بعض اجلرائد         
 حقوق الفقراء لكي ختتفي ااعة مـن  هذا ينبغي أن يعلمنا االهتمام بأداء  

مث ينبغي أن ال تكتفوا بتقدمي حلم مرة فنطمئن به ظانني أننا قد أدينا      . العامل
بل جيب أن تنتبهوا إىل أداء حقوق العباد دوما حـىت لـو             ! كال. واجبنا

حتلوا بالتقوى فإا وسـيلة     . تطلَّب ذلك منكم التضحية ببعض حقوقكم     
 ليس حباجة إىل    � وإال فإن اهللا     �لفوز بقرب اهللا    وحيدة متكِّنكم من ا   

ففي نظام اجلماعة مثة صناديق خمتلفة ملـساعدة الفقـراء          . اللحم أو الدم  
فمن هذا املنطلق أريـد أن      . واحملتاجني تعمل بفضل اهللا تعاىل بشكل دائم      

أوجه أنظار اجلماعة وخاصة األثرياء من أفراد اجلماعة أن يتنبـهوا هلـذا            
 كما قلت غين عـن دمـاء هـذه          �ل خاص، وإال فإن اهللا      األمر بشك 



 - ٨ -

كما أنه ليس من شأن هذه الدماء واللحوم أن حتـدث         . القرابني وحلومها 
 إذا مل يكن هناك اهتمـام بـأداء حقـوق اهللا      - يف العامل    -أي انقالب   

 يف  ح هذا األمـر بوضـو     �فقد بني اهللا    . وحقوق العباد بطريقة سليمة   
لَن ينالَ اَهللا لُحومها وال دماؤها ولَكن ينالُـه         �: القرآن الكرمي حيث قال   

كُمنى مقْوذه الروح)٣٨ :احلج(�الت فينبغي أن تتسم تضحياتنا ، .  
لقد بينت هنا جانبا واحدا من حقوق العباد، أعين القضاء على ااعـة،             

اديق ومشاريع غري أن هناك حقوقا أخرى كثرية، ويف نظام اجلماعة مثة صن        
لذا جيب  . خمتلفة تقدم من خالهلا املساعدةَ بفضل اهللا تعاىل لذوي احلاجة         

أن يتنشط أفراد اجلماعة يف تقدمي التربعات يف هذه الصناديق فإن هنـاك             
وحني يتم أداؤها فعال عندئـذ يتولـد لـدينا          . حقوق عدة جيب أداؤها   

خر ويؤدي حقـوق    اإلحساس بأننا مجاعة ويشعر كل واحد منا بأمل اآل        
هنا ذكرت حقا واحدا فقط من احلقوق الكثرية أما اهلدف األكرب           . غريه

من هذه التضحية فيتمثل يف إحداث االنقالب الذي يغير أوضاع العـامل            
 حني جهز سيدنا إمساعيـل      �وإال فسيدنا إبراهيم    . رأسا على عقب  

بـح  اذبح الكبش بدال منه، فلم يكـن ذ       :  له � للفداء وقال اهللا     �
إن ذبـح   .  ليحدث أي انقالب يف العـامل      �الكبش وال ذبح إمساعيل     

الكبش كان وال يزال تذكريا لتلك التضحية العظيمة، وذلك لئال ينـسى            
  . املؤمن أبدا هدفه السامي
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التضحية احلقيقية هي تطهري   : " يف موضع  �يقول سيدنا املسيح املوعود     
فبينما يذبح عامة الناس    . تضحية حقيقية بالقلوب، أما اللحم والدم فليس      

مل مينع اهللا تعاىل من هـذه    . املواشي والدواب فإن اخلواص يذحبون قلوم     
مث يقـول   ."  القرابني أيضا لكي يتبني أن هلذه القرابني أيضا عالقة بالناس         

 أقام يف شريعة اإلسالم مناذج وأمثلـة        �إن اهللا   : " يف موضع آخر   �
مر اإلنسان أن يضحي نفسه جبميع قواه       لكثري من األوامر الضرورية، فقد أ     

فهذه القرابني الظاهرية جعلت مثاال هلـذه       . �وبكيانه كله يف سبيل اهللا      
  ." احلالة، لكن الغرض احلقيقي منها هذه التضحية

فعلينـا أن نولـد يف نفوسـنا روح    . �هذا ما قاله املسيح املوعـود     
أن جنعل كل فرد    التضحية، ليس على الصعيد الفردي فقط بل جيب علينا          
مث على صـعيد  . من أفراد البيت يدرك روح هذه التضحية ويفهمها جيدا  

اجلماعة جيب أن يدرك كل واحد من أفراد اجلماعة هذه التضحية، عندئذ            
ستسري مجيع التضحيات اليت نقدمها يف جهة موحدة وتتسبب يف إحداث           

ا هو االمتثـال    أال إمن ! فما هو الفداء والتضحية يف سبيل اهللا؟      . االنقالب
 واختاذُ مجيع املواهب والكفاءات وسيلة للفوز مبرضـاة اهللا          �ألحكامه  

 رأى يف املنام أنه يذبح ابنه، ولكنه انتظر إىل أن           �، فسيدنا إبراهيم    �
ه فلو ذبح إبراهيم بالسكني ابن    . صار االبن مستعدا للمشاركة يف التضحية     

 ، على هذا النحـو     التضحيةُ تمت، و وهو ال يزال دون سن البلوغ     إمساعيلَ  
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 القـرابني    جدا ومل يولها الناس اهتماما، إذ كان تقدمي        الكان األمر بسيطً  
 ، قرابني  يقدمون أبناءهم  بني الناس يومئذ وكان اآلباء     شائعة عادةالبشرية  

 يف بعـض    حىت اليوم  أن فكرة تقدمي القرابني البشرية موجودة         الواقع بل
قدم من قبـل     ت ، وإمنا قدم باسم اهللا أو باسم األوثان     أا ال ت  غري   ،األديان

 فمثال هناك    يف بعض األديان أو الشعوب،      أزواجهن من أجل بعض النساء   
 وهي جارية إىل اآلن يف بعض األماكن على منأى من           ،عادة عند اهلندوس  

القـرابني  فهل هـذه    .  وفاة زوجها  عند  حيةً  حيث تحرق املرأة   ،القانون
 بناء على التقاليد الـسائدة      اليوم قدمت كانت تقدم عندها و     اليت - البشرية

ث انقالبـا   حـد  أن ت   ميكن -يف بعض مناطق أفريقيا أو يف بعض األديان       
بل إن  ! ؟ كال أو هل حيتفل الناس ذه القرابني فرحةً ا       ؟   يف العامل  حقيقيا

لك ، لـذ   بني النـاس    القرابني تؤدي إىل انتشار القالقل واالضطراب      هذه
عليهما  -مها إبراهيم وإمساعيل     التضحية اليت قد   أما.  القوانني ملنعها  سنت

  بعد مساع رؤيا أبيه    كلية االبن   أذعن، إذ   ا املؤمن محاس  أل فهي مت  - السالم
يـا أَبـت افْعـلْ مـا تـؤمر سـتجِدنِي إِنْ شـاَء اُهللا مـن          �: وقال

ابِرِينما أمجلَ  .)١٠٣ :الصافات(�الص  مؤمن بـاهللا    ابنمن  ن جوابٍ   ه م
هذه هي التضحية   .  معرفة كاملة  � بذات اهللا     وعارف ،تعاىل إميانا كامال  

 أي   لتقدمي  أما جاهزان   االبن واألب  لقد كانت تعبريا عمليا من    . احلقيقية
 - � إبراهيم   مل يكن سؤال  .  تردد  دومنا تضحية للفوز برضا اهللا تعاىل    
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 مل  ، أو  عما إذا كان جاهزا للتضحية أم ال       بنه ا - األنبياء   مى أبا الذي يس 
ه سن الرشد، راجعا إىل أنه كان مترددا يف التضحية           ابن يكن انتظاره بلوغَ  

 أيضا بطيب خاطره    ه أن يشترك ابن    بذلك  يريد � بل كان    كال،. بابنه
ـ  ذ  إرضا اهللا تعاىل،    لفوز ب يف التضحية اليت كان ينوي تقدميها ل       ا كان واثقً

 أن يربهن على    لقد أراد إبراهيم  . من أن جواب ابنه سيكون بالقبول حتما      
 إىل   االبـن   يشارك ونوى أن أن ابنه أيضا يتحلى مبعرفة كاملة باهللا تعاىل،         

ولكن اهللا تعـاىل  . تهماتضحي  نتيجةهلماقدر املزاء اجلأقصى حد ممكن يف  
ـ  -ن يـضع  ألقد أراد اهللا تعاىل     . كان يريد شيئا آخر      ذا احلـادث أو

     القربان أو الرؤيا اليت أراها إبراهيم - ا للعادة السيئة للقرابني البشرية      حد
 نظره على األرض    فعندما ألقى األب ابن   . اليت كانت تقدم بغري وجه حق     

 توقَّف، فقد صدقت     يا إبراهيم،  :هما نظرة حب ولطف وقال    إلي �اهللا  
ح إنسان كاملواشي والدواب دون     لن يذب فصاعدا  م  ومن اليو  .سلفًاالرؤيا  

. عادة القرابني البشرية صبغة جديدة ومجيلة من اليوم       ضع على   مربر، بل ن  
 بـذبح    إبـراهيم   أمر اهللا تعاىل    أيضا التضحية بصورة ظاهرية  ولكي تتم   

 يـا    رؤيـاك  قد صدقت ل. اجعلوا تضحيتكم تضحية هادفة   وقال  كبش،  
 ليرفع ، يف واد غري ذي زرع     ها هاجر مع ابن   كزوجتإبراهيم حني تركت    

اسم اهللا يف الرباري املقفرة اجلرداء أيضا، ولكي تشهد الدنيا أنه مل يشترك             
، ها األم أيـضا    في  اشتركت  قد يف هذه التضحية األب واالبن فحسب بل      
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 اهللا على حتويل القفار اجلـرداء إىل مـدن           قدرة  معجزةَ ترى الدنيا  ولكي
 الـيت ال     هذه األراضي القاحلـة     حتولِ رى الدنيا معجزةَ  ، ولكي ت  عامرة

لكي تـرى    و  من األيام،  يوميف  ا للخالئق    مرجع ،ليوم أحد توجه إليها ا  ي
م ا قُدر له أن يعلِّ     شخص خلصة خلْقِ اهللا تعاىل من هذه العائلة امل       الدنيا آيةَ 

 بتضحيته أمثلةً أن يضرب   و التضحية احلقيقية واهلادفة،     ه أساليب  كلَّ مالعالَ
 منـوذج   �إنه  . سامية مل ترها الدنيا من قبل ولن تراها يف املستقبل أيضا          

فقد كانت  . �انت حياته ومماته يف سبيل اهللا       ، إذ ك  كامل وأسوة حسنة  
تـضحية  الالنفس و بتضحية  الاملال و بتضحية  مليئة بأمثلة ال   �حياة النيب   

املال مثال، فقد كان    بحية  تضاللنأخذ  ف. التضحية بالعزة والكرامة  الوقت و ب
حاجـات الفقـراء    على   مال يسارع يف إنفاق كل ما يأتيه من         �النيب  

،  وال حـرج    عنه أما اإلنفاق يف سبيل الدين فحدث     .  رمق اجلياع  سدلو
 وباإلضـافة إىل    . حدود بال على الفقراء    � صدقاته وإنفاقه    مثلما كانت 

 يف  لقـد ورد  . دحـدو بدون   ينفق لتأليف القلوب بسخاء      � ذلك كان 
 أهدى لشخص مل يكن قد انضم إىل اإلسالم بعـد           �  النيب  أن الروايات

ذلك لتدرك الدنيا حقيقة اإلسالم     وكان  .  تردد دومناا مليئا باملواشي    وادي
  .�بعثة النيب لتدرك اهلدف احلقيقي لإلسالم ولو

ما  يتواجد دائ  �  النيب النفس يف سبيل اهللا، فكان    بتضحية  ال وفيما يتعلق ب  
يقول أحد الصحابة   . حرج موطن يف احلروب اليت شنت على اإلسالم يف أ       
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 صحيح أن   � .� قربا من النيب      يف املعركة هو األكثر    إن أكثرنا شجاعةً  
 علّم بعملـه    � وعد، ولكنه    خطر كما  من كل    �عصم النيب   اهللا تعاىل   
فس فهـذا   النب تضحيةَال قتضى األمر  أنه إذا ا   -رضي اهللا عنهم   - الصحابةَ

  هو طريقها، وبرهن        أيضا أن اهلدف من ورائها هو أن ت  م دفاعا عـن   قد
 اإلسالم، فضاخلالـدة  يـاةَ احل ألن يف ذلـك      ،وا حبياتكم هلدف أمسى   ح. 

  .إعالء كلمة اهللارخصوا أرواحكم كليةً يف سبيل ف
 الطيبـة كانـت     � نرى أن كل حلظة من حياته     فالوقت،  بتضحية  الأما  

كمـا  .  يذكر ربه يف املنام أيضا     �حىت كان النيب     سبيل اهللا،    مسخرة يف 
 أي وقـت    �باختصار، مل يضيع    . كان يبذل وقته يف أداء حقوق الناس      

  .على اإلطالق يف حياته
ة  يف هذا الصدد أيضا أمثل     �  النيب  فقد ضرب   واجلاه، بالعزةالتضحية   أما  
 عواطفـه حتـت      فداس ."يعاالعزة هللا مج  : " القائل ا من املبدأ    انطالقً  رائعة
لقـد  .  له أية عواطـف أصـال   مل تكن كأمنا إزاء مشيئة اهللا تعاىل    هأقدام

 صلح عند  واألحاسيسالعواطفبشاهدت الدنيا أمسى مستويات التضحية      
 مع أصحابه إىل مكة لتحقيق رؤيـا رآهـا،          �احلديبية حني سافر النيب     

تـضحية  المن اليوم يف ولكنه شعر بعد وصوله هناك أن رضا اهللا تعاىل يك      
كانت مذلِّةً مهِينـةً بـادي      شروط  ب معاهدة    مع الكافرين  عقَده، ف عواطفب

                                                 
 يعنِـي  بِه، يحاذي لَلّذي منا الشجاع وإِنّ بِه، نتقيِ الْبأْس احمر إِذَا واِهللا كُنا،: الْبراُء قَالَ �
 )كتاب اجلهاد والسري، غزوة حنني: مسلم. (� بِيالن
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 وهو الشهري   - �  عمر أخذ، حىت    بقلق شديد   الصحابةُ أُصيبف. الرأي
 اهللا  نيبألست:  يف محاس ويقول� يسأل النيب -ه إميانبصواب رأيه وقوة   

ـ   يف  . فرط احلزن  ب صامتني الصحابة كلهم    كانا؟  حق ان ذلك املوطن ك
 قد أخذ البيعة    � كما كان النيب     -أنفسهم  بتضحية  لالصحابة مستعدين ل  

لتضحية بعزم وكرامتهم   ل ولكنهم ما كانوا جاهزين      -منهم على ذلك    
 الذي كان جبالً    الرسول الكامل   ذلك !أما هذا الرسول، نعم   . وعواطفهم

ضا اهللا تعاىل شـعاره ودثـاره،        الوقار والعظمة، والذي كان ر     من اشاخمً
 لتقدمي كل تضحية يف سبيله تعاىل، كان        على أُهبة االستعداد دوما   وكان  

  . � إىل ربه  اخللقيعرف جيدا أنه نيب صادق وأحب
 يف احلقيقة  ، فكانت      جملبة للذل واهلوان   بدت عندها أما تلك املعاهدة اليت     

افتحبإذن اهللاا مبين .  
لتضحية الظاهريـة الـيت     ل ساميا    مثاالً ضحيةح األ  بذب � مث ضرب النيب    

إن هذه التضحية قـد  . العواطفبتضحية الكانت ضرورية أيضا من أجل   
بدم، ولكن حـني    هزت كيان الصحابة الذين مل يكونوا جاهزين لذبح         
احلق .  دوام فنحرواذبح النيب دابته أدركوا حقيقة هذه التضحية اهلادفة         

 أوجـدت  قـد    -عليهم السالم - هاجر وإمساعيل أن تضحيات إبراهيم و   
إنسان م تضحيات حقيقية  ا قد، وس    ي إنسانا كامال، وترك أسوته احلسنة   م
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، اللهم صل على حممد     الطراز األول إىل يوم القيامة بتقدميه التضحيات من       
  . وعلى آل حممد وبارك وسلم إنك محيد جميد

 إىل يرشـدنا ولك األسوة احلسنة تبإن العيد الذي حنتفل به اليوم ويذكِّرنا   
تلك املستويات السامية، ويوجهنا إىل أداء حقـوق اهللا وحقـوق           بلوغ  

 دائمـا    مـستعدين  العباد، ويذكّرنا بعهودنا اليت عهدنا فيها أننا سنكون       
  . ناعزتأنفسنا وأموالنا وأوقاتنا وبتضحية لل

ايـة مـن     الغ تحقيق لكل أنواع التضحيات ل    رائعة أمثلة   �لقد قدم النيب    
نضمام إىل مجاعة اخلادم املخلص واحملب الصادق       االتدعون  وأنتم  . خلقه

 دائما لتقدمي   سنظل مستعدين دوا بأننا   عاه، فهبوا وت  �لذلك النيب األكرم    
 � النيب   شرفكل تضحية إلرساء دعائم عظمة اإلسالم يف الدنيا وإقامة          

ر الذي من أجله أرسـل اهللا      راية عظمة اهللا يف العامل، األم      ورفعِعامل،  يف ال 
 أمحدي أن يقدم نفـسه       مسلم على كل .  إىل الدنيا  � املوعود   ملسيحا

 جديد لتقدمي التضحيات اهلادفة حىت تقـوم حكومـة اهللا           تصميماليوم ب 
  . رضالواحد األحد يف األ

 ١٢٠ حلوايلتارخيها املمتد كل  يف رضإن اجلماعة اإلسالمية األمحدية مل ت    
 وأتضحياا اهلادفة، سواء كانت بالنفوس أو بـاألموال          تناقصعاما أن ت  

فعليكم أن تعاهدوا اليوم أيضا أنكم لن تدعوا      .  والعواطف عزةالبالوقت و ب
إن . شعلة هذه التضحيات ختمد يف صدوركم وال يف صـدور أجيالنـا           
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رضا اهللا تعاىل على الدوام، ولسوف جنعل يف هذا الصدد          ب الفوزهدفنا هو   
 نصب أعيننا دائما خاشـعني هللا       �والنا حممد املصطفى    أسوة سيدنا وم  
  . �ومستعينني به 

قبل بضعة أيام سافرت إىل اهلند متوجها إىل قاديان، ولكن قبل الوصـول             
 حني كنت يف جولة جلنوب اهلند امتدت أسبوعني وكانت          -إىل قاديان   

 للعودة إىل تنا طرأت ظروف اضطر-ناجحة وموفقة جدا بفضل اهللا تعاىل   
 ولكين أخذته ملصلحة    ،هل كان قرارا صعبا حقا اضطررت    . هنا من دهلي  

وبعد ذلك كتب يل كثري من      . اجلماعة ولعلمي أن يف ذلك رضا اهللا تعاىل       
وقد انتقلت أذهان كثري منـهم إىل  . األمحديني، كل حبسب ذوقه وطبيعته   
ـ أنا. أن هذا احلادث يشبه واقعة احلديبية     ك،  ال أقول ذلك وال حيق يل ذل

 أو سيتحقق   صلح احلديبية ن هذا احلادث يشبه     إوال نستطيع القول باجلزم     
. تفكـريه أسـلوب   وكما قلت من قبل، لكل شخص ذوقه و       . مثله متاما 

    والناس حياولون البحث عن أوجه فادعوا اهللا تعاىل   .  حبسب ذوقهم   الشبه
 يتعلق  ظهر نتائجه بصورة النجاح واالنتصار بفضله ورمحته، ألنه فيما        أن ي 

بالتطبيق فعندما يطبق الناس حادثا معينا على حادث مماثل يتوقعـون أن            
يتعثر بـذلك   ف ،تظهر نتائجه أيضا على النمط نفسه، أو يف الفترة نفسها         

 ال شك أن اهللا تعاىل سيظهر بفضله ورمحته نتائج إجيابية         . ضعاف اإلميان 
ولكنه تعاىل هـو     ، بذلك � قد وعد املسيح املوعود       تعاىل  ألنه لقرارنا
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 بني احلادثني فعلينا أن ندعو      تشابهإذا كان هناك    . ظهورهاوعد  مب األعلم
إن تضحية العواطف الـيت قـدمها أهـل قاديـان     . نتائجيكون يف الأن  

الذين كانوا قد حصلوا على تأشرية دخول اهلند        -واألمحديني يف باكستان    
 -ويف اللقاء معـي      يف قلوم رغبة شديدة يف احلضور يف اجللسة          توكان

ومع ذلك أقول، وقد قلت مـن       .  بالتقدير الكبري بدون أدىن شك     جلديرةٌ
-، حيث توجهوا     احلديبية عندقبل أيضا، علينا أن نتأسى بأسوة الصحابة        

تـضحية  ال بعد   نفعل ما فعلوا   فعلينا أن    .إىل األدعية -رضوان اهللا عليهم    
كم موا آهـات  فـي حـضرة اهللا قـد      ف.  عند الـبعض   وبالعزةالعواطف  ب

حىت يقبل اهللا تعاىل تضحياتنا      قلقني مضطربني،  وابتهاالتكمكم  وتضرعات 
  تذلل لنا أسبابا   ئ شرور األعداء يف حنورهم، ويهي     وأدعيتنا املتواضعة، ويرد 
 أعدائنا ومكر املاكرين كلهم     كائدتتالشي م حىت  مجيع العراقيل يف طريقنا     

 ،ت يف باكستان وقاديان أيـضا     مثل زبد البحر، فنتمكن من عقد اجللسا      
 وتنـزل علينا أمطار أفضال اهللا أكثـر مـن ذي           ،عود رونقها واؤها  يو

  . قبل، آمني
 تـضحياتنا   فارمحنا دائما، واقبـلْ   ،فيا ربنا، حنن عبادك الضعفاء املذنبون     

  .  علينا أفضالك دائما، آمنياملتواضعة، وأنزِلْ
  اين العيد وسالمي   ومبناسبة العيد أقد احلار لألمحديني يف قاديان الـذين   م 

 إذ كان من املقرر حبسب الربنامج السابق        ،كانوا ينتظرونين بفارغ الصرب   
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تصلين رسائل كثرية من األمحديني يف .  يف قاديان معاأن نصلي صالة العيد
سوف ينـزل اهللا تعاىل علينا أفضاله قريبا، وسـتعود         .  ذا الصدد  قاديان

كذلك أقدم اين العيـد وسـالمي احلـار         .  ثانية  قاديان أفراحنا ورونق 
ـ   : لألمحديني يف ربوة وباكستان كلها، وأقول هلم       مل نفس األ إنين أشعر ب

 ألين أيضا مررت بفترة مماثلة حني كنت يف باكستان،          ، به تشعرونالذي  
إن األمحـديني يف    .  من ذي قبـل    شد إيالما  أ  هي غري أنين أمر اآلن حبالة    
أمثلة سامية يف تقدمي التضحيات منذ أمد بعيـد وال          باكستان قد ضربوا    

 كما قدمها دراويش قاديان إىل فترة طويلة وال يزالـون           ،يزالون يقدموا 
 مقبولة عند اهللا تعـاىل     هذه التضحيات    جلعلوالطريق األنسب   . يقدموا

  . ميع لذلكاجل وفق اهللا . تعاىل دائماههو أن تظلوا خاضعني ل
  املسلمني د وسالمي احلار للجالسني أمامي هنا وجلميع      كما أقدم اين العي   

 ندعو اهللا   ، والذين يعيشون يف أمن وسالم     .األمحديني يف كافة أحناء العامل    
جيب أن تفحصوا مستوى    . تعاىل أن يوفقهم للعيش يف أمن وسالم دائما       

 لنـرى   ، وحتاولوا رفع مستوى عباداتكم    ،تضحياتكم يف حالة األمن أيضا    
  .  املبني يف حياتنامشاهد الفتح

وا نـذر واآلن ندعو معا، ويف هذا الدعاء أرجو أن تتذكروا أولئك الذين            
لـذين  للواقفني اجلـدد، و   لحيام يف سبيل اهللا، وللعاملني يف اجلماعة، و       
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 وكذلك جيب أن تدعوا لكافة أبنـاء        .يقدمون تضحيات مالية أو غريها    
  .  ميع بفضله ورمحته، آمنياجلرحم اهللا , اجلماعة
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