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التقوى

خطبة عيد �إلضحى

تعا*  	هللا  بفضل  هنا  	ليو@  جنتمع 
هذ	  	ألضحى.  بعيد  لالحتفا8 
باكستا+  بال;نا   m يسمى  	لعيد 
'”	لعيد  	لقربا+“  ”عيد  '	�ند 
	لكب$“ �يضا. 'مع �+ هذ	 	لعيد 
 +� ,ال  	لقربا+“،  ”عيد  يسمى 
	لفطر  عيد   +� لنا  يكشف  	لتدبر 
حيث  	لقربا+“،  ”عيد  هو  �يضا 
يصو@ 	إلنسا+ قبله 	متثاال ألمر 	هللا 
عن  فينتهي  مرضاته؛   iبتغا	  ،�
ساعا1   m  
عا;ً له  مباحة   Eمو�
مضحًيا  كامل،  شهر   
مد  Eلنها	
'يسعى  نفسه،   Pحقو من  بكث$ 
 Kمستو برفع   
	لعبا; حق   i	;أل
تعا*،  باهللا  مستعينا  عبا;	ته، 
يستيقظو+  	لذين  �'لئك   +, ح¦ 
	لظر'�   m لفجر	  i	;أل بصعوبة 
Eمضا+   m يستيقظو+  	لعا;ية 
 m 	هللا  �ما@  '	البتها8  للتضر¢ 
	هللا  يأمرنا  'لذلك  	لليا«؛  جو� 
شهر  بعد  بالعيد  باالحتفا8  تعا* 
Eمضا+ لدK 	نتهاi فتر
 	لتضحية 
	آل+  	لِبُسو	  لنا:  فيقو8   ،xهذ
'	شربو	  'كلو	   ،
	جليد  sلثيا	
'صّلو	  مكا+،   m '	جتمعو	 
Eكع� صال
 	لعيد، '	شكر'	 	هللا 
�. ففي _لك 	ليو@ ²تفل بالعيد 
Áقوقهم  يضّحو+  	لذين  �'لئك 

Ìuî¯\;ÅË¡;ÏeŞ|

 	ل� �لقاها �م$ 	ملؤمنني حضر
 مر¡	مسر'E ��د �يدx 	هللا تعا* بنصرx 	لعزيز
� aملهد	إلما@ 	ملوعو; ' 	خلامس للمسيح 	خلليفة 	

بتاEيخ ٩-١٢- ٢٠٠٨  مبسجد بيت 	لفتوÀ، لند+

��  !\;ÿÊàÑ;ÏËuïh;II;ÏËuïi’\;;;!\;ÿÊàÑ;ÏËuïh;II;ÏËuïi’\;;;;;

ÏËeÁÅ¢\;w÷ê;ÿ˜|;„�ö\Ê¬dÏËeÁÅ¢\;w÷ê;ÿ˜|;„�ö\Ê¬d

تر6ة: 	لقسـم 	لعرÚ باجلمـاعـة

ال   xحد' 	هللا  ,ال  ,له  ال   +� �شهد 
 xعبد 	مًد�شريك لـه، '�شهد �+ 
من  باهللا  فأعو_  بعد  �ما  'Eسوله. 
	لشيطا+ 	لرجيم. ﴿بْسم 	هللا 	لرَّْحَمن 
	لرَّحيم * 	ْلَحْمُد هللا sEَِّ 	ْلَعاَلمَني * 
ين*  	لرَّْحَمن 	لرَّحيم * َمالك َيْو@ 	لدِّ
	ْهدَنا   * َنْسَتعُني   bَيَّا,'َ َنْعُبُد   bَيَّا,
	لَِّذيَن   Õ	ِصَر  * 	ْلُمْسَتقيَم   Õَ	َر 	لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 	ْلَمْغُضوs َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (»مني) َ'ال 	لضَّ
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	لتو	«  على  شهر   
مدَ 	لشرعية 
'	لعطش،  	جلو¢  يتحملو+  حيث 
 Kخر� عو	طف   À6ا 'يكبحو+ 
تتفا'1  	ل�   Eلنها	 ساعا1   m
 À'	تتر حيث  	لفصو8،  حسب 
ºا�   *, عشر  من  	لتضحية   
مد
ليالَيهم  ُيحُيو+   ½ ساعة،   
عشر
	هتماما خاًصا،   
بالعبا; 'يهتمو+ 
 m حتُد�  	لتضحية   xذ� 'نتيجة 
حيا
 	ملؤمنني 	نقالبا1 تقّرֲדم ,* 
جديد	،  عاَلًما  فيدخلو+   ،� 	هللا 
	لتضحية  على  يتعو;'+  حيث 
بأنفسهم. ال شك �+ هناb كث$ين 
 Àممن ال يهتمو+ بالتضحية إلصال
,ال  	ملؤمن،  يهتم  كما  �نفسهم 
هم  'كأÈم  بالعيد  ²تفلو+  �Èم 
	لذين قدمو	 تضحية حقيقيًة شهًر	 
كامال، '	حلق �+ عيدهم ليس �كثر 
�ما  صخب،   
Eثا,' 	حتفا8  من 
للذين ²تفلو+  	لعيد 	حلقيقي فهو 
بالعيد بعد تقدمي تضحية شخصية 
مدَ
 شهر كامل، مدEكني فلسفة 
 ،Eباختصا 'حكمتها.  	لتضحية 
	لذa ¹تفل  	لعيد   +, �قو8  كنت 
	لقربا+“،  ”عيد  يسمى  	ليو@  به 
موضو¢   *,- -ضمنًيا  'تطرقُت 
ميكن  	آلخر  هو  بأنه  	لفطر  عيد 
�نه  غ$  	لقربا+،  عيد  يسمى   +�

�ما  	لشخصي،  بالقربا+  	حتفا8 
بقربا+  فاحتفا8  	ألضحى  عيد 
	جلماعة '	ألمة، ,_ كا+ 	لشخص 
	لذa بسببه ¹تفل ֲדذ	 	لعيد - �' 
	لشخصيا1 	ل� تسببت m 'جو; 
هذ	 	لعيد - يهد� بتضحيته ,* 
 aصعيَد على   sنقال	 ,حد	� 
عيد   +� فكما  '	لعا�.  	ألمة 
	لفطر Íص �'لئك 	لذين يقدمو+ 
	لتضحية 	لشخصية من �جل 	لرقي 
	لر'حا� - ',+ كا+ يؤ;a بالطبع 
,* Eفع مستوK 	جلماعة E'حانًيا 
	لقربا+  عيد  فإ+  كذلك   - �يًضا 
	لذين  �'لئك  �يضا Íص  	حلقيقي 
 À'لر	 تلك  يدEكو	   +� يسعو+ 
,بر	هيم  تضحية   i	E' كانت  	ل� 
	لسال@.  عليهم  'هاجر  ',�اعيل 
 Kفاملؤمن ²ا'8 �+ يستوعب مغز
	لتضحية 	ل� قدمها هؤالi 	لثالثة. 
	حتفلنا   À'لر	  xهذ �;Eكنا  فإ_	 
بالعيد حقيقًة، ',ال فال قيمة ملجر; 
	لبقر	1   '�  Åلنعا	  '� 	ملاعز  _بح 
ֲדا  يتفاخر  حيث  	ِجلما8،   '�
ليس  بثر	ئهم.  متباهني  �صحاֲדا 
_بح  ³ر;  	ألضحية  من  	�د� 
-بشكل  	حليو	نا1  '¹ر  	لذبيحة 
 s;ملآ	' 	لوالئم  ',قامة  ظاهر- 
بيو1   *, 	للحو@  ',Eسا8   rللنا

	آلخرين. �a هد� يتحقق بذبح 
 Åنعا' ماعز  من  	حليو	نا1   xهذ
;مائها؟  ,E	قة  ,ال  '6ا8  'بقر	1 
	لقر	بني تقّد@ �a خدمة   xهل هذ
لإلسال@؟! 'هل _بُح هذx 	ألنعا@ 
يؤ;E *, aقي 	إلسال@ '	¡;هاxE؟ 
هل ºة خدمة ال تتحقق ,ال بأكل 
	للحو@ 'تو¡يعها؟ 'لو قيل: ,+ من 
�هد	� هذx 	لقر	بني توف$ 	للحو@ 
لكم  ¼لب   s	ثو  aفأ  ،i	للفقر
 
'	حد  
مر 	للحَم  	لفق$  ,طعاُ@ 
بسد  عنايتكم  عد@  مع  	لسنة   m
جوعه طو	8 	لعا@؟ ½ هناb بلد	+ 
كث$
 ال ¼د فيها 	ملرi َمن يطعمه 
تتوفر   '� عليه،  يو¡عه   '� 	للحم 
Áيث   
	لكث$ 	لذبائح  حلو@  فيها 
عويصة.  مشكلة  ,تالفها  يصبح 
	حلجيج  قر	بني  ,تال�   +, فمثًال 
 .
كب$ مشكلة  'حدها  مكة    m
تصدير  ينّظمو+  �Èم  شك  ال 
لكن   ،
	لفق$ 	لبال;   *, حلومها 
كم من 	لفقر	i ُيَسدُّ جوعهم بتلك 
عشُت  لقد  ;	ئم؟  بشكل  	للحو@ 
m �فريقيا، '�Eيت هناb فقر	i ال 
 m تتوفر �م 'جبتا+ يوميا. 'يوجد
من  	آلال�  مئا1  �يضا  باكستا+ 
يبيتو+ جياًعا. فهذ	  	لذين   i	لفقر	
ميكن  ال  كثً$	  يبد'   aلذ	 	للحم 
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	لعا�،   m  rلنا	 جو¢  يسد   +�
غ$ �+ ّجتاE 	ملو	شي يرÁو+ كث$	 
جد	 قبيل 	لعيـد حيث يبيـعوÈا 
 rلنـا	' خياليـة،   Eبأسعا
باهظة  �ºاًنا  �ا  يدفعـو+  �يًضا 
'	لتظاهر  	لتفـاخر  سبيل  على 

بثر'تـهم.
نقّدمها  	ل�   
	لظاهر فالتضحية   
ينبغي  	حليو	نا1  بذبح  	لعيد  يو@ 
 aلذ	  sالنقال	  +�  *, تنّبهنا   +�
 x	كر_ iمن �جله �' من �جل ,حيا
ُ�ِمرنا بذبح 	ألنعا@، � يكن يقتصر 
على جنا
 ,�اعيل � من 	لذبح، 
شأÈا  من   À'E  xi	E' كانت  بل 
فليس  عظيًما.  	نقالًبا  ُتحِد�   +�
,�اعيل   
جنا  Kكر_  iَحيا, 	ألمر 
من 	لذبح، 'ليس ,_ًنا بذبح 	ألغنا@ 
 '� Kألخر	نا1 	حليو	 '� xلشيا	'
	لتعب$ عن 	لفرحة بتنا'8 	ألطعمة 
 ،
	لفاخر 	ملالبس   i	تدE	' 	لشهية 
 i	;بأ Èتّم   +� 	ملقصو;  بل  كال 
حقوP 	لعبا; 	متثاال ألمر 	هللا �، 
أل+ كل حكم من �حكا@ 	إلسال@ 
 .
كث$ '�هد	ًفا  ِحكًما  يتضمن 
من  بالتضحية  ُ�مرنا  ملا  فمثال 
ناحية، �'ضح لنا 	لرسو8 � �نه 
 i	للحم ثالثة �جز	ب �+ نقسم ¼
 iجز'  i	للفقر منها   iجز يكو+ 

ليذّكرنا  '_لك   ،sEلألقا منها 
 PقوÁ 	الهتما@  عليكم  ليس  �نه 
ألقربائكم  بل  فقط،  �نفسكم 
�;	ئها،  من  بد  ال   Pحقو عليكم 
'للفقر	i عليكم حقوP ال بد من 
�;	ئها، '¼ب �+ تؤ;'ها m 	أليا@ 
 À	ألتر	'  À	ألفر	  m' 	لعا;ية 
�يًضا. ,+ 	لغÄ ال يفكر m 	أليا@ 
	لفق$،  حق   i	;�  m  
عا;ً 	لعا;ية 
�ما m �يا@ 	لفرحة فيمكن �+ ينفق 
'مع   ،iلريا	 بد	فع  شيئا  عليهم 
 i	;� *, rلنا	لك ال ينتبه �غلبية _
حقوP 	آلخرين، 'قد بني 	هللا لنا 
 - xحلكم �+ تضحيتكم هذ	 	ֲדذ
	ل� تقدموÈا ,حياi لذكرK تلك 
�بو  قدمها  	ل�  	جلليلة  	لتضحية 
عليهما  ',�اعيل  ,بر	هيم   iألنبيا	
	لسال@ - لن ُتعتd تضحيًة حقيقية 
	آلخرين   Pحقو تؤ;'+  حني  ,ال 
'خاصة حقوPَ 	لطبقة 	لفق$
 من 

	ملجتمع. 'هناb تركيز خاÐ على 
_لك، حيث لفت 	هللا � �نظاEنا 
;	ئمة  بصفة   i	بالفقر  iالعتنا	  *,
m عد
 مو	ضع من 	لقر»+ 	لكرمي 
َعَلى  َيُحضُّ  ﴿َ'ال  تعا*  كقوله 
(	ملاعو+:٤)..  	ْلِمْسِكِني﴾  َطَعاِ@ 
	هللا  عن  	بتعد'	  قد  	لذين   +�  a�
� ال ²ّثو+ 	آلخرين على ,طعا@ 
ال  هم   a�  ..i	لفقر	' 	ملساكني 
ُيطعموÈم بأنفسهم كما ال ²ثو+ 
	آلخرين على ,طعامهم. ,+ 	حلكم 
بسّد جو¢ 	لفق$ حكم ;	ئم، فال 
 
يكفي تقدمي 	للحم �م مر
 '	حد
	لكب$،  بالعيد  	حتفاًال  	لسنة   m
بتقدمي  �مرنا   � 	لرسو8  لكن 
 i	للفقر 	لضحايا  حلو@  من   iجز
 i	;� عن   À	ألفر	 ُتْغِفَلنا  ال  لكي 
حقوP 	لفقر	i. ,+ 	لزكا
 يدفعها 
 Õ'بنسبة معينة من ماله بشر Äلغ	
معينة، '	ملبلغ 	لذa يدفعه 	ملزّكي 

متثِّـل وسـيلة  األضحـى  القرابـني وعيـد  فهـذه 
للحفـاظ علـى روح التعاطف وال�احـم ! cاعة 
املؤمنـني املذكورة ! قولـه تعاt: ﴿ر"ـاء بينهم﴾
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-مر
 m 	لعا@- بسيط جد	 حيث 
 +� كما  معني،  مبعّد8  يدفعه 
	لصدقا1 '	لتdعا1 	ل� åرجها 
 Eفعها بنسبة نقد; m +'$§ فإننا
حلو@  �ما  بسهولة،  �;	ئها  على 
نقد@   +� فُأِمْرنا  	لعيد   m 	لقر	بني 
للفقر	i قدE ما نبقي ألفر	; 	لبيت، 
	ملجاعة  على   iلقضا	 أل+  '_لك 
فريضة كل مسلم، '	العتناÁ iق 
مسلم.  كل  '	جب  	ملسلم  	أل¿ 
لكل  تذك$  	ألمر  هذ	   +� فاحلق 
غÄ - �' لكل من يستطيع تقدمي 
	لتضحية، ,_ من 	ملمكن �+ يقد@ 
	ملرi 	ألضحية بد'+ �+ جتب عليه 
	لزكا
 - بأ+ يعتÄ باجلائع 'يرفق 
يتولد  لكي  ماًال  منه  �قل  هو  َمبن 
 *,  a;يؤ  aلذ	  rإلحسا	 فيه 
بسبب  '	¡;هاEها  	جلماعة  تقّد@ 
	الهتما@ بأ;	i حقوP 	لعبا; حيث 
Íتفي 	ضطر	s 	جلماعة 'قلقها. 
	ألضحى  'عيد  	لقر	بني   xفهذ
 À'E على   ìللحفا 'سيلة  متثِّل 
6اعة   m '	لتر	حم  	لتعاطف 
تعا*:  قوله   m  
Eملذكو	 	ملؤمنني 
﴿E�اi بينهم﴾. فعندما تقّدمو+ 
	للحم ألa فق$ فإنكم عندها فقط 
	لقاسية  	لظر'�  على  تّطِلعو+ 
 *, تتنبهو+  'بذلك  ֲדا،  مير  	ل� 

	ألغلبية   +, �يضا.  حقوقه   i	;�
مثل   
	لفق$ 	لبلد	+  سكا+  من 
من  هم  '�فريقيا  '	�ند  باكستا+ 
�'لئك 	لفقر	i 	لذين حني تقدمو+ 
	لفرصة  لكم   Àتتا 	للحم  �م 
	لبائسة  �'ضاعهم  على  لالطال¢ 
	التصا8  يتم  'عندما   .
مر أل'8 
	لفق$  هذ	   +� تعرفو+  بأحدهم 
كا+ يعا� 	جلو¢ منذ ٢٤ �' ٤٨ 
 ،iبيته شي m ساعة حيث � ُيطَبخ
 
�' � يتذ'P طعم 	للحم منذ عد
بيته   m 	للحم  'بدخو8  �سابيع، 
 .xموقد  m  Eلنا	 �شعل  قد  	آل+ 
عندما  	أل'ضا¢   xهذ مثل  ففي 
	لعيد تسو;هم  تقدمو+ �م هدية 
ال   
'	لسعا;  E'لسر	 من  حالة 
 	E	مر  xجرَّبنا ما  'هذ	  توصف، 
حيث  	أليا@   xهذ  m �ما   .
كث$
	لغالi 	لفاحش '	لعا� يعا� �¡مة 
	قتصا;ية، فقد صاE 	حلصو8 على 
	لوظائف صعبا جد	 'تكا; 	لبطالة 
تنتشر على نطاP '	سع، 'بسبب 
_لك �صبح من 	لصعب جد	 على 
	لفق$ ,عالة 	ألسر
 'توف$ 	لطعا@ 
أل'ال;x، 	ألمر 	لذK;� a بالبعض 
 m Eألخبا	كما تر;  Eالنتحا	 *,
هذ	  	لقربا+  فعيد  	جلر	ئد.  بعض 
 i	;بأ 	الهتما@  يعلمنا   +� ينبغي 

حقوP 	لفقر	i لكي ¶تفي 	ملجاعة 
من 	لعا�. ½ ينبغي �+ ال تكتفو	 
بتقدمي حلم مر
 فنطمئن به ظانني 
بل  كال!  '	جبنا.  �;ينا  قد  �ننا 
 Pحقو  i	;�  *, تنتبهو	   +� ¼ب 
_لك  تطلَّب  لو  ح¦  ;'ما  	لعبا; 
حقوقكم.  ببعض  	لتضحية  منكم 
 
حتلو	 بالتقوK فإÈا 'سيلة 'حيد
 � 	هللا   sبقر 	لفو¡  من  نكم  متكِّ
 *, ليس Áاجة   � 	هللا  فإ+  ',ال 
	للحم �' 	لد@. ففي نظا@ 	جلماعة 
 i	لفقر	 
ºة صنا;يق §تلفة ملساعد
'	ملحتاجني تعمل بفضل 	هللا تعا* 
بشكل ;	ئم. فمن هذ	 	ملنطلق �Eيد 
'خاصة  	جلماعة   Eنظا� �'جه   +�
 +� 	جلماعة  �فر	;  من   iألثريا	
 ،Ðخا بشكل  	ألمر  �ذ	  يتنبهو	 
 Äغ قلت  كما   � 	هللا  فإ+  ',ال 
	لقر	بني 'حلومها.   xهذ  iما; عن 
 iلدما	 xكما �نه ليس من شأ+ هذ
 sنقال	  a� حتد�   +� '	للحو@ 
 bهنا يكن   �  	_,  - 	لعا�   m -
 Pحقو' 	هللا   Pحقو  i	;بأ 	هتما@ 
	لعبا; بطريقة سليمة. فقد بني 	هللا 
� هذ	 	ألمر بوضو¢ m 	لقر»+ 
َيَنا8َ 	َهللا  	لكرمي حيث قا8: ﴿َلْن 
َيَناُلُه  َ'َلِكْن  ِ;َماُ�َها  َ'ال  ُلُحوُمَها 
 ،(٣٨ (	حلج:  ِمْنُكْم﴾   Kلتَّْقَو	
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التقوى

 xֲדذ تضحياتنا  تتسم   +� فينبغي 
 .À'لر	

من  '	حد	  جانبا  هنا  بينت  لقد 
على   iلقضا	  Äع� 	لعبا;،   Pحقو
حقوقا   bهنا  +� غ$  	ملجاعة، 
	جلماعة  نظا@   m'  ،
كث$  Kخر�
 @ ºة صنا;يق 'مشاEيع §تلفة تقدَّ
	هللا  بفضل   
	ملساعدُ خال�ا  من 
¼ب  لذ	  	حلاجة.   a'لذ تعا* 
�+ يتنشط �فر	; 	جلماعة m تقدمي 
فإ+  	لصنا;يق   xهذ  m 	لتdعا1 
�;	�ها.  ¼ب   
عد  Pحقو  bهنا
عندئذ  فعال  �;	�ها  يتم  'حني 
يتولد لدينا 	إلحساr بأننا 6اعة 
بأ� 	آلخر  'يشعر كل '	حد منا 
'يؤ;a حقوP غ$x. هنا _كر1 
 Pحلقو	 من  فقط  '	حد	  حقا 
من   dألك	 	�د�  �ما   
	لكث$
,حد	�   m فيتمثل 	لتضحية   xهذ
	النقالs 	لذa يغيِّر �'ضا¢ 	لعا� 
فسيدنا  ',ال  عقب.  على  �Eسا 
سيدنا  جهز  حني   � ,بر	هيم 
	هللا  'قا8   i	للفد  � ,�اعيل 
منه،  بدال  	لكبش  	_بح  له:   �
_بح  'ال  	لكبش  _بح  يكن  فلم 
 sنقال	 a� اعيل � ليحد��,
	لكـبش  _بـح   +, 	لعا�.   m
لتـلك  تـذك$	  يز	8  'ال  كا+ 

'_لك  	لعظيـمة،  	لتضـحية 
هدفه  �بد	  	ملؤمن  ينـسى  لئال 

	لسـامي. 
	ملوعو; �  يقو8 سيدنا 	ملسيح 
m موضع: "	لتضحية 	حلقيقية هي 
'	لد@  	للحم  �ما   ،sلقلو	 تطه$ 
فليس تضحية حقيقية. فبينما يذبح 
عامة 	لناr 	ملو	شي '	لد'	s فإ+ 
مينع   � قلوֲדم.  يذÁو+   Ð	خلو	
�يضا  	لقر	بني   xهذ من  تعا*  	هللا 
�يضا  	لقر	بني   xيتبني �+ �ذ لكي 
 m � 8يقو ½  ".rعالقة بالنا
 m @هللا � �قا	موضع »خر: ",+ 
شريعة 	إلسال@ منا_Å '�مثلة لكث$ 
�ِمر  فقد  	لضر'Eية،  	أل'	مر  من 
èميع  نفسه  يضحي   +� 	إلنسا+ 
	هللا  سبيل   m كله  'بكيانه   x	قو
	لظاهـرية  	لقر	بني   xفهذ  .�
لكن  	حلالة،   xذ� مثاال  جعلت 
 xهذ منها  	حلقيقـي  	لغـر° 

	لتضحـية." 
هذ	 ما قاله 	ملسيح 	ملوعو; �. 
 À'E نفوسنا   m نولد   +� فعلينا 
 a;لفر	لصعيد 	لتضحية، ليس على 	
فقط بل ¼ب علينا �+ جنعل كل 
 À'E  bEيد 	لبيت  �فر	;  من  فر; 
جيد	.  'يفهمها  	لتضحية   xهذ
 +� ¼ب  	جلماعة  صعيد  على   ½

يدbE كل '	حد من �فر	; 	جلماعة 
ستس$  عندئذ  	لتضحية،   xهذ
 m نقدمها  	ل�  	لتضحيا1  6يع 
جهة موحد
 'تتسبب m ,حد	� 
	النقالs. فما هو 	لفد	i '	لتضحية 
m سبيل 	هللا؟! �ال ,منا هو 	المتثا8 
ألحكامه � '	¶اُ_ 6يع 	ملو	هب 
 
مبرضا للفو¡  'سيلة   1	iلكفا	'
 � ,بر	هيم  فسيدنا   ،� 	هللا 
m K�E 	ملنا@ �نه يذبح 	بنه، 'لكنه 
 	 مستعدًّ 	البن   Eصا  +�  *, 	نتظر 
	لتضحية. فلو _بح   m كةEللمشا
,�اعيَل  	بَنه  بالسكني  ,بر	هيُم 
 ،Ñلبلو	 سن   +'; يز	8  ال  'هو 
	لنحو،  هذ	  على  	لتضحيُة  'متت 
	 '� يوِلها  لكا+ 	ألمر بسيًطا جدًّ
تقدمي  كا+   _, 	هتماًما،   rلنا	
بني  شائعة   
عا; 	لبشرية  	لقر	بني 
	لناr يومئذ 'كا+ 	آلباi يقدمو+ 
 
�بناiهم قر	بني، بل 	لو	قع �+ فكر
 
موجو; 	لبشرية  	لقر	بني  تقدمي 
	أل;يا+، غ$  	ليو@ m بعض  ح¦ 
باسم   '� 	هللا  باسم   @ ُتقدَّ ال  �Èا 
	أل'ثا+، ',منا ُتقد@ ِمن ِقبل بعض 
	لنساi من �جل �¡'	جهن m بعض 
 bفمثال هنا ،sلشعو	أل;يا+ �' 	
جاEية  'هي   ،r'ند�	 عند   
عا;
على  	ألماكن  بعض   m 	آل+   *,



١٩

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد ااألول - جمادى األولى والثانية ١٤٣٠  هـ  - أيار / مايو  ٢٠٠٩ م

 Pُتحَر حيث  	لقانو+،  من   Kمنأ
	ملر�
 حيًة مع ¡'جها 	ملتوí. فهل 
هذx 	لقر	بني 	لبشرية - 	ل� كانت 
@ 	ليو@ بناi على  @ عندها 'ُتقدَّ ُتقدَّ
مناطق  بعض   m  
	لسائد 	لتقاليد 
�فريقيا �' m بعض 	أل;يا+- ميكن 
�+ ُتحِد� 	نقالبا حقيقيا m 	لعا�؟ 
	لقر	بني   xֲדذ rلنا	 �' هل ²تفل 
 xهذ  +, بل  كال!  ֲדا؟  فرحًة 
	لقر	بني تؤ;a ,* 	نتشاE 	لقالقل 
لذلك   ،rلنا	 بني   s	الضطر	'
ُسّنت 	لقو	نني ملنعها. �ما 	لتضحية 
 - ',�اعيل  ,بر	هيم  قّدمها  	ل� 
عليهما 	لسال@ - فهي متأل 	ملؤمن 
بعد  كلية  	البن  �_عن   _, �اًسا، 
�ََبِت  ﴿َيا  'قا8:  �بيه  �Eيا  �ا¢ 
 iََشا  +ْ,ِ َسَتِجُدِني  ُتْؤَمُر  َما  	ْفَعْل 
(	لصافا1:  اِبِريَن﴾  	لصَّ ِمَن  	هللا 
 sٍ	جو ِمن  �6َله  ما   .(١٠٣
,ميانا  تعا*  باهللا  مؤمن  	بن  من 
 � 	هللا  بذ	1   �ٍEعا' كامال، 
	لتضحية  هي   xهذ كاملة.  معرفة 
تعبً$	 عملًيا  لقد كانت  	حلقيقية. 
جاهز	+  �Èما   sأل	' 	البن  من 
لتقدمي �a تضحية للفو¡ برضا 	هللا 
سؤ	8  يكن   � تر;;.  ;'منا  تعا* 
�با  يسمى   aلذ	  -  � ,بر	هيم 
	ألنبياi - 	بَنه عما ,_	 كا+ جاهز	 

 xEنتظا	للتضحية �@ ال، �' � يكن 
	بنه ِسنَّ 	لرشد، E	جًعا ,*   Ñَبلو
�نه كا+ متر;ً;	 m 	لتضحية بابنه. 
كال، بل كا+ � يريد بذلك �+ 
 m xبُنه �يضا بطيب خاطر	 bيشتر
تقدميها   aينو كا+  	ل�  	لتضحية 
كا+   _, تعا*،  	هللا  برضا  للفو¡ 
	بنه سيكو+   s	ثًقا من �+ جو	'
,بر	هيم   ;	E� لقد  حتما.  بالقبو8 
�+ يdهن على �+ 	بنه �يضا يتحلى 
 Kنو' تعا*،  باهللا  كاملة  مبعرفة 
حد  �قصى   *, 	البُن   bEيشا  +�
ممكن m 	جلز	i 	ملقدE �ما نتيجة 
تضحيتهما. 'لكن 	هللا تعا* كا+ 
يريد شيئا »خر. لقد �E	; 	هللا تعا* 
�+ يضع - ֲדذ	 	حلا;� �' 	لقربا+ 
�' 	لر�يا 	ل� �E	ها ,بر	هيَم - حًد	 
للعا;
 	لسيئة للقر	بني 	لبشرية 	ل� 
@ بغ$ 'جه حق. فعندما  كانت تقدَّ
	بَنه على 	ألE° نظر   sُأل	لقى �
	هللا � ,ليهما نظر
 حب 'لطف 

فقد  توقَّْف،  ,بر	هيم،  يا  'قا8: 
	ليو@  'من  سلًفا.  	لر�يا  صدَّقت 
فصاعًد	 لن ُيذَبح ,نسا+ كاملو	شي 
نضع  بل   ،Edم  +';  s	'لد	'
	لبشرية صبغة  	لقر	بني   
على عا;
'لكي  	ليو@.  من  '6يلة   
جديد

 ظاهرية �يًضا Eلتضحية بصو	تتم 
�مر 	هللا تعا* ,بر	هيم بذبح كبش، 
تضحية  تضحيتكم  	ْجعلو	  'قا8 
يا   bيا�E صدَّقت  لقد  ها;فة. 
¡'جتك  تركت  حني  ,بر	هيم 
 a_ غ$   ;ٍ	'  m 	بنها  مع  هاجر 
 aE	dل	  m 	هللا  	سم  لُيرفع   ،¢E¡
'لكي  �يضا،   i	;جلر	  
	ملقفر
 xهذ m bلدنيا �نه � يشتر	تشهد 
فحسب  '	البن   sأل	 	لتضحية 
�يضا،  	أل@  فيها  	شتركت  قد  بل 

 	هللا ِEقد 
'لكي ترK 	لدنيا معجزَ
على حتويل 	لقفاE 	جلر;	i ,* مد+ 
 
	لدنيا معجزَ  Kلكي تر' ،
عامر
	ل�  	لقاحلِة  	ألE	ضي   xهذ حتو8ُِّ 

هـذه هـي التضحيـة احلقيقية. لقـد كانـت تعبzًا 
عملًيـا مـن االبـن واألب أنهمـا جاهـزان لتقـدمي 
أي تضحيـة للفـوز برضـا اهللا تعـاt دومنـا تردد.
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التقوى

ال يتوجه ,ليها 	ليو@ �حد، مرجًعا 
للخالئق m يو@ من 	أليا@، 'لكي 
ترK 	لدنيا »يَة خْلِق 	هللا تعا* من 
 Eِّملخلصة شخًصا ُقد	لعائلة 	 xهذ
�ساليَب  كلَّه  	لعاَلَم  يعلِّم   +� له 
 +�' '	�ا;فة،  	حلقيقية  	لتضحية 
 � سامية  �مثلًة  بتضحيته   sيضر
تر	ها  'لن  قبل  من  	لدنيا  ترها 
 Å_منو  � ,نه  �يضا.  	ملستقبل   m
كانت   _, حسنة،   
'�سو كامل 
حياته 'مماته m سبيل 	هللا �. فقد 
بأمثلة  مليئة   � 	لن®   
كانت حيا
	لتضحية باملا8 '	لتضحية بالنفس 
'	لتضحية  بالوقت  '	لتضحية 
بالعز
 '	لكر	مة. فلنأخذ 	لتضحية 
 � 	لن®  كا+  فقد  مثال،  باملا8 
يساm ¢E ,نفاP كل ما يأتيه من 
'لسّد   i	لفقر	 على حاجا1  ما8 
Eمق 	جليا¢. �ما 	إلنفاm P سبيل 
 ،Åحر 'ال  عنه  فحدِّ�  	لدين 
',نفاقه  صدقاته  كانت  مثلما 
حد';.  بال   i	لفقر	 على   �
'باإلضافة ,* _لك كا+ � ينفق 
بد'+   iبسخا  sلقلو	 لتأليف 

حد';. لقد 'm ;E 	لر'	يا1 �+ 
يكن   � لشخص   Kهد�  � 	لن® 
'	;ًيا  بعد  	إلسال@   *, 	نضم  قد 
تر;;. 'كا+  باملو	شي ;'منا  مليئا 
_لك لتدbE 	لدنيا حقيقة 	إلسال@ 
لإلسال@  	حلقيقي  	�د�   bEلتد'

'لبعثة 	لن® �.
 m فيما يتعلق بالتضحية بالنفس' 
سبيل 	هللا، فكا+ 	لن® � يتو	جد 
;	ئما m 	حلر's 	ل� ُشنَّت على 
يقو8  موطن.   Åحر�  m 	إلسال@ 
 m لصحابة ,+ �كثرنا شجاعًة	حد �
	ملعركة هو 	ألكثُر قرًبا ِمن 	لن®* 
عصم  تعا*  	هللا   +� صحيح   .�
	لن® � من كل خطر كما 'عد، 
'لكنه � عّلم بعمله 	لصحابَة - 

	قتضى   	_, �نه  عنهم-  	هللا  Eضي 
هو  فهذ	  بالنفس  	لتضحيَة  	ألمر 
	�د�   +� �يضا  'برهَن  طريقها، 
@ ;فاًعا عن  من 'E	ئها هو �+ ُتقدَّ
�د�  Áياتكم  و	  فَضحُّ 	إلسال@، 
 .
��ى، أل+ m _لك 	حلياَ
 	خلالد
صو	 �E'	حكم كليًة m سبيل  فَرخِّ

,عالi كلمة 	هللا.
 +�  Kفنر بالوقت،  	لتضحية  �ما 
	لطيبة   � حياته  من  حلظة  كل 
ر
 m سبيل 	هللا، ح¦  كانت مسخَّ
	ملنا@   m بهE يذكر   � 	لن®  كا+ 
 m 'قته  يبذ8  كا+  كما  �يضا. 
 �  ،Eباختصا  .rلنا	  Pحقو i	;�
 Pإلطال	قت على ' a� � يضّيع

m حياته.
فقد   ،xجلا	'  
بالعز 	لتضحية  �ما   
	لصد;  هذ	   m  � 	لن®   sضر
من  	نطالًقا  E	ئعة   �مثلة  �يضا 
6يعا".  هللا   
"	لعز 	لقائل:  	ملبد� 

ومـن اليـوم فصاعًدا لـن ُيذَبح إنسـان كاملواشـي 
عـادة  علـى  نضـع  بـل  مـ�ر،  دون  والـدواب 
وcيلـة  جديـدة  صبغـة  البشـرية  القرابـني 

*  َقا8َ 	ْلَبَر	iُ: ُكّنا، َ'	ِهللا ِ,َ_	 	ْحَمّر 	ْلبْأrُ َنّتِقِي ِبِه، َ'ِ,ّ+ 	لّشَجاَ¢ ِمّنا لَّلِذa ُيَحاِ_a ِبِه، 
َيْعِني 	لنِبّي �. (مسلم: كتاs 	جلها; '	لس$، غز'
 حنني)
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 i	¡, �قد	مه  حتت  عو	طفه   rَ	فد
له  تعا* كأمنا � تكن  مشيئة 	هللا 
لقد شاهد1  �ية عو	طف �صال. 
	لتضحية  مستويا1  ��ى  	لدنيا 
بالعو	طف '	ألحاسيس عند صلح 
مع   � 	لن®  سافر  حني  	حلديبية 
�Eيا  لتحقيق  مكة   *, �صحابه 
'صوله  بعد  شعر  'لكنه  E»ها، 
هناE +� bضا 	هللا تعا* يكمن 	ليو@ 
مع  فعَقد  بعو	طفه،  	لتضحية   m
كانت   Õ'بشر  
معاهد 	لكافرين 
ُمِهينًة با;aَ 	لر�a. فُأصيَب  ُمذلًِّة 
�خذ  ح¦  شديد،  بقلق  	لصحابُة 

 -  � عمُر 
	لشه$  'هو 
�Eيه   s	بصو
,ميانه   
'قو
	لن®َّ  يسأ8   -
 rا�  m  �
 : 8 يقو '
�لسَت ن®َّ 	هللا 

حقًّا؟ كا+ 	لصحابة كلهم صامتني 
	ملوطن  _لك   m 	حلز+.   Õبفر
كا+ 	لصحابة مستعدين للتضحية 
 � 	لن®  كا+  كما   - بأنفسهم 
قد �خذ 	لبيعة منهم على _لك - 
'لكنهم ما كانو	 جاهزين للتضحية 
بعزִדم 'كر	متهم 'عو	طفهم. �ما 

هذ	 	لرسو8، نعم! _لك 	لرسو8 
	لكامل 	لذa كا+ جبًال شاً§ا من 
	لوقاE '	لعظمة، '	لذa كا+ Eضا 
'كا+   ،xEثا;'  xEشعا تعا*  	هللا 
لتقدمي  ;'ًما  	الستعد	;  ُ�ْهبة  على 
كل تضحية m سبيله تعا*، كا+ 
يعر� جيد	 �نه ن® صا;P '�حب 

	خللق ,* Eبه �. 
�ما تلك 	ملعاهد
 	ل� بد1 عندها 
فكـانت   '	�و	+،  للذ8  ³لبـة 
بإ_+  مبـيًنا  فتًحا  	حلقيـقة    m

	هللا.
 ½ ضرs 	لن® � بذبح 	ألضحية 

مثاًال ساميا للتضحية 	لظاهرية 	ل� 
�جل  من  �يضا  ضر'Eية  كانت 
 xهذ  +, بالعو	طف.  	لتضحية 
	لتضحية قد هز1 كيا+ 	لصحابة 
لذبح  جاهزين  يكونو	   � 	لذين 
ُبْدÈم، 'لكن حني _بح 	لن® ;	بته 
�;Eكو	 حقيقة هذx 	لتضحية 	�ا;فة 

فنحر'	 ;'	ֲדم. 	حلق �+ تضحيا1 
,بر	هيم 'هاجر ',�اعيل -عليهم 
قّد@  ,نساًنا  �'جد1  قد  	لسال@- 
تضحيا1 حقيقية، 'ُسمِّي ,نسانا 
 *, 	حلسنة  �سوته   bتَر' كامال، 
	لتضحيا1  بتقدميه  	لقيامة  يو@ 
من 	لطر	¡ 	أل'8، 	للهم صل على 
�مد 'على »8 �مد 'باbE 'سلم 

,نك �يد ³يد. 
	ليو@  به  ¹تفل   aلذ	 	لعيد   +,
	حلسنة   
	ألسو بتلك  رنا  'يذكِّ
'يرشدنا ,* بلوÑ تلك 	ملستويا1 
 Pحقو i	;� *, لسامية، 'يوجهنا	
 Pحـقو' 	هللا 
'يذّكرنا  	لعبا;، 
بعهو;نا 	ل� عهدنا 
سنكو+  �ننا  فيها 
;	ئمـا  مستعدين 
للتضحية بأنفسـنا 
'�مو	لنا '�'قاتـنا 

'عـزتنا. 
لقد قد@ 	لن® � �مثلة E	ئعة لكل 
	لغاية  لتحقيق  	لتضحيا1  �نو	¢ 
من خلقه. '�نتم تّدعو+ 	النضما@ 
,* 6اعة 	خلا;@ 	ملخلص '	ملحب 
 ،� 	ألكر@  	لن®  لذلك   P;لصا	
سنظل  بأننا  'َتعاَهد'	  فهبُّو	 
مستعدين ;	ئما لتقدمي كل تضحية 

احلـق أن تضحيـات إبراهيم وهاجر وإسـماعيل -
عليهم السـالم- قد أوجدت إنساًنا قّدم تضحيات 
ي إنسـانا كامال، وتَرك أسوته احلسنة  حقيقية، وُسمِّ
إt يوم القيامة بتقدميه التضحيات من الطراز األول، 
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التقوى

 m @إلسال	عائم عظمة ; iساEإل
 m  � 	لن®  شر�  ',قامة  	لدنيا 
 m 	هللا  عظمة  E	ية  'Eفِع  	لعا�، 
�جله  من   aلذ	 	ألمر  	لعا�، 
�Eسل 	هللا 	ملسيَح 	ملوعو; � ,* 
 +� aلدنيا. على كل مسلم ��د	
جديد  بتصميم  	ليو@  نفسه  يقد@ 
ح¦  	�ا;فة  	لتضحيا1  لتقدمي 
	ألحد  	لو	حد  	هللا  حكومة  تقو@ 

 .°Eأل	 m
	أل�دية  	إلسالمية  	جلماعة   +,

كل   m تر°   �
	ملمتد  تاÍEها 
 ١٢٠ حلو	« 
تتناقص   +� عاما 
	�ا;فة،  تضحياִדا 
كانت   i	سو
 '�  rبالنفو

 
'بالعز بالوقت   '� باألمو	8 
تعاهد'	   +� فعليكم  '	لعو	طف. 
تدعو	  لن  �نكم  �يضا  	ليو@ 
 m ¶مد  	لتضحيا1   xهذ شعلة 
صد'Eكم 'ال m صد'E �جيالنا. 
,+ هدفنا هو 	لفو¡ برضا 	هللا تعا* 
 m جنعل  'لسو�  	لد'	@،  على 
'موالنا  سيدنا   
�سو 	لصد;  هذ	 
�عيننا  نصب   � 	ملصطفى  �مد 
به  'مستعينني  هللا  خاشعني  ;	ئما 

 .�
	�ند   *, �يا@ سافر1  بضعة  قبل 
قبل  'لكن  قا;يا+،   *, متوجها 
	لوصو8 ,* قا;يا+ - حني كنت 
	متد1  	�ند   sجلنو جولة   m
�سبوعني 'كانت ناجحة 'موفقة 
طر�1   - تعا*  	هللا  بفضل  جد	 
هنا   *,  
للعو; 	ضطرتنا  ظر'� 
حقا  صعبا   	E	قر كا+  ;�ي.  من 
�خذته   Äلك' له،   1ُEضطر	
 m  +� 'لعلمي  	جلماعة  ملصلحة 

_لك Eضا 	هللا تعا*. 'بعد _لك 
	أل�ديني،  من  كث$   » كتب 
'قد  'طبيعته.  _'قه  Áسب  كل 
	نتقلت �_ها+ كث$ منهم ,* �+ 
هذ	 	حلا;� يشبه '	قعة 	حلديبية. 
�نا ال �قو8 _لك 'ال ²ق « _لك، 
'ال نستطيع 	لقو8 باجلز@ ,+ هذ	 
 '� 	حلديبية  صلح  يشبه  	حلا;� 
سيتحقق مثله متاما. 'كما قلت من 
 sقبل، لكل شخص _'قه '�سلو

	لبحث  ²ا'لو+   rلنا	'  .x$تفك
_'قهم.  Áسب  	لشبِه  �'ُجِه  عن 
فا;عو	 	هللا تعا* �+ ُيظهر نتائجه 

 	لنجاÀ '	النتصاE بفضله Eبصو
'E�ته، ألنه فيما يتعلق بالتطبيق 
معينا  حا;ثا   rلنا	 يطبِّق  فعندما 
 +� يتوقعو+  مماثل  حا;�  على 
	لنمط  على  �يضا  نتائجه  تظهر 
نفسه، �' m 	لفتر
 نفسها، فيتعثر 
بذلك ضعا� 	إلميا+. ال شك �+ 
'E�ته  بفضله  سُيظهر  تعا*  	هللا 
نتائج ,¼ابية لقر	Eنا 
ألنه تعا* قد 'عد 
	ملسيح 	ملوعو; � 
بذلك، 'لكنه تعا* 
مبوعد  	ألعلم  هو 
كا+   	_, ظهوEها. 
بني  تشابٌه   bهنا
	حلا;ثني فعلينا �+ ندعو �+ يكو+ 
	لعو	طف  تضحية   +, 	لنتائج.   m
	ل� قدمها �هل قا;يا+ '	أل�ديني 
قد  كانو	  -	لذين  باكستا+   m
	�ند  تأش$
 ;خو8  حصلو	 على 
 m 
'كانت m قلوֲדم Eغبة شديد
	حلضوm E 	جللسة 'm 	للقاi معي 
بد'+  	لكب$  بالتقدير   
جلديرٌ  -
�قو8،  _لك  'مع  شك.   Æ;�
علينا  �يضا،  قبل  من  قلت  'قد 

تعاt على  الفوز برضا اهللا  إن هدفنا هو 
الدوام، ولسوف جنعل ! هذا الصدد أسوة 
نصب   � املصطفى  وموالنا Cمد  سيدنا 
أعيننا دائما خاشعني هللا ومستعينني به �. 
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عند  	لصحابة   
بأسو نتأسى   +�
	حلديبية، حيث توجهو	 -Eضو	+ 
فعلينا  	أل;عية.   *,  - عليهم  	هللا 
	لتضحية  بعد  فعلو	  ما  نفعل   +�
	لبعض.  عند   
'بالعز بالعو	طف 
»هاِتكم  مو	  قدِّ 	هللا   
حضر ففي 
قلقني  '	بتهاالتكم  'تضرعاِتكم 
تعا*  	هللا  يقبل  ح¦  مضطربني، 
تضحياتنا '�;عيتنا 	ملتو	ضعة، 'يرّ; 
شر'E 	ألعد	m i ¹وEهم، 'يهيئ 
 m قيل	لعر	 تذلل 6يع  �سبابا  لنا 
طريقنا ح¦ تتالشي مكائد �عد	ئنا 
¡بد  مثل  كلهم  	ملاكرين  'مكر 
	لبحر، فنتمكن من عقد 	جللسا1 
m باكستا+ 'قا;يا+ �يضا، 'يعو; 
علينا  'تنـز8  'ֲדا�ها،  E'نقها 
 a_ من  �كثر  	هللا  �فضا8   Eمطا�

قبل، »مني. 
 iلضعفا	  b;عبا ¹ن  Eبنا،  فيا 
'	قبْل  ;	ئما،  فاE�نا  	ملذنبو+، 
علينا  '�نِز8ْ  	ملتو	ضعة،  تضحياتنا 

�فضالك ;	ئما، »مني. 
	لعيد  ִדا�  �قّد@  	لعيد  'مبناسبة 
 m لأل�ديني   Eحلا	 'سالمي 
 Äينتظر'ن كانو	  	لذين  قا;يا+ 
 Eملقر	كا+ من  _, ،dلص	 ÑEبفا
Áسب 	لdنامج 	لسابق �+ نصلي 

 Äقا;يا+. تصل m لعيد مًعا	 
صال
 m 	أل�ديني  من   
كث$ Eسائل 
قا;يا+ ֲדذ	 	لصد;. سو� ينـز8 
قريبا،  �فضاله  علينا  تعا*  	هللا 
قا;يا+  'E'نق  �فر	حنا  'ستعو; 
	لعيد  ִדا�  �قد@  كذلك  ثانية. 
 
'سالمي 	حلاE لأل�ديني E mبو
 Äباكستا+ كلها، '�قو8 �م: ,ن'
تشعر'+   aلذ	 	أل�  بنفس  �شعر 
مماثلة   
بفتر  1Eيضا مر� به، أل� 
 Äباكستا+، غ$ �ن m حني كنت
,يالًما  �شد  هي  Áالة  	آل+  �مّر 
 m 	أل�ديني   +, قبل.   a_ من 
سامية  �مثلة  ضربو	  قد  باكستا+ 
m تقدمي 	لتضحيا1 منذ �مد بعيد 
قدمها  يقدموÈا، كما  يز	لو+  'ال 
;E	'يش قا;يا+ ,* فتر
 طويلة 'ال 
يز	لو+ يقدموÈا. '	لطريق 	ألنسب 
جلعل هذx 	لتضحيا1 مقبولة عند 
خاضعني  تظلو	   +� هو  تعا8  	هللا 

فعندما يطبِّـق الناس حادثا معينـا على حادث مماثل 
يتوقعـون أن تظهر نتائجه أيضا على النمط نفسـه، 
أو ! الفـ�ة نفسـها، فيتعثـر بذلك ضعـاف اإلميان.

6يعا  	هللا  'فق  ;	ئما.  تعا*  له 
لذلك. 

'سالمي  	لعيد  ִדا�  �قد@  كما 
	حلاE للجالسني �مامي هنا 'جلميع 
 iكافة �¹ا m أل�ديني	ملسلمني 	
�من   m يعيشو+  '	لذين  	لعا�، 
'سال@. ندعو 	هللا تعا* �+ يوفقهم 
للعيش m �من 'سال@ ;	ئما. ¼ب 
تضحياتكم   Kمستو تفحصو	   +�
m حالة 	ألمن �يضا، 'حتا'لو	 Eفع 
مشاهد   Kلنر عبا;	تكم،   Kمستو

	لفتح 	ملبني m حياتنا. 
 iلدعا	 هذ	   m' معا،  ندعو  '	آل+ 
 	'Eلذين نذ	'لئك � 	جو �+ تتذكر'E�
 m هللا، 'للعاملني	سبيل  m حياִדم
	جلماعة، 'للو	قفني 	جلد;، 'للذين 
يقدمو+ تضحيا1 مالية �' غ$ها. 
لكافة  تدعو	   +� ¼ب  'كذلك 
	هللا 6يعا  E�هم  	جلماعة،   iبنـا�

بفضله 'E�تـه، »مني.  


