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التقوى

 ùة: �ملكتب �لعرcتر

ال  "حد³  �هللا  Zال  Zله  ال   J
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
A Jمًد� عبد³ 
من  باهللا   Vفأعو بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاJ �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�µِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوO �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"Zيَّاَ�  َنْعُبُد  Zيَّاَ� 
�لَِّذيَن   ûِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ûََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوµ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ"ال �لضَّ

خـطبة عيد �ألضحى
�لq 'لقاها 'مB �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر:
 'sد 'يدr �هللا تعاa بنصرr �لعزيز
� tملهد� uخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� :�إلما�

٢٠١٠/١١/١٧  Oيو

Jبلند Àمسجد بيت �لفتو �

ْعَي َقاَ# َيا ُبَنيَّ  ا َبَلَغ َمَعُه �لسَّ ﴿َفَلمَّ
َ'fَْبُحَك  َ'نِّي   uِْلَمَنا� ِفي   y
َ'َ ِ"نِّي 
َ'َبِت  َيا  َقاَ#   yَتَر  �fََما َفاْنُظْر 
 Vََشا  Fْ"ِ َسَتِجُدِني  ُتْؤَمُر  َما  �ْفَعْل 
َ'ْسَلَما  ا  َفَلمَّ  * اِبِريَن  �لصَّ ِمَن  �هللاَُّ 
َيا   Fْ'َ  rَُناَ�ْيَنـا:َ  * ِلْلَجِبِني  َ:َتلَُّه 
ْقَت �لرُّْ~َيا ِ"نَّا  ِ"ْبَر�ه�يُم * َقْد َصدَّ
َكَذِلَك َنْجِزt �ْلُمْحِسِنَني * ِ"Fَّ َهَذ� 
َلُهَو �ْلَبالVُ �ْلُمِبُني * َ:َفَدْيَناrُ ِبِذْبٍح 
َعِظيم* َ:َتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي �َآلِخِريَن﴾
 (�لصافا^ ١٠٣-١٠٩)

Ðتفل �ليوO بعيد �ألضحى 
� عيد 
حيث  "�لتضحيا^،  �ألضاحي 
�لتضحية   Äلذكر Zحياً¬  Ðتفل 
 YZ �ملقربني  من   Jثنا� قدمها  �ل� 
�هللا قبل 
�بعة �ال� سنة "سجال 
لقد �ى  للتضحية.  معايC جديد� 
سبيل  �قبة �  قْطع  عن   Yتعا �هللا 
ْقَت �لرìَُّْيا﴾  �هللا بإعالنه ﴿َقْد َصدَّ
"�عت� تضحيتهما مبنـزلة �لتضحية 
 Yتعا �هللا   J
 يع°  �قبة. مما  بقطع 
�لعظيم  للذبح  
مثلة  يقيم   J
 يريد 
بدال من قطع �قبة "�حد�، �لذبح 
�لعظيم �لذ� كاJ مستوÄ تضحيته 
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�فع بكثC باملقا�نة مع قطع �قبة، 
"ال��  منها  �%د�   Jكا حيث 
 Jسيكو �لذ�  �لعظيم   èلن� Vلك 
حني  كل  "جاهز�  مستعد�  بنفسه 
�هللا،  سبيل   � �"حه  لفد�¬   J�"

يضا  
تباعه   � سينفخ  
نه  كما 
 YZ تدفعهم  �ل�  �لتضحية   À"�
للتضحية.  جديد�   Cمعاي تسجيل 
�لسما¬  شاهَد^  فقد  "هكذ� 
ظهوً�� مستمرًّ� ألمثلة جديد� ��ئعة 
 �  èلن� صحابة   Jكا" للتضحية. 
Z�ضاً¬  �لتضحيا^   �  Jيستبقو
�ملحل  �قتضى   �VZ" �حلبيب،  لرֲדم 

منهم �لتضحيَة بص� "êة "�حابة 
صد� فكاJ هؤال¬ مستعدين لذلك 
موالهم  بأسو�  متأسني  حلظة  كل 
باملا�  �لتضحية   J�"
  J� "ملا   ،�
للتسابق  جاهزين  هؤال¬   Jفكا
�ل�  �لتربية  بفضل  
يضا  Vلك   �
جا¬  "حني   .�  èلن� من  تلّقْوها 
ظهر^   À�"�باأل �لتضحية  موعُد 
مناV· ��ئعة تصيب �ملر¬ بالذهو�. 
"نظر� YZ �غبتهم �لعا�مة � �لفد�¬ 
 Jلقر��  �  Yتعا �هللا  قا�   À"بالر
ْمِع  �لكرمي ﴿َ"َ
ْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن �لدَّ
َحَزًنا َ
ال َيِجُد"� َما ُيْنِفُقوJَ﴾ (�لتوبة 

ينحصر �  �إلنفا� ال  ٩٢) "هذ� 
صد�  عندما  بل  فقط  �ملا�  بذ� 
سبيل  جها�� �  للخر"·   Jإلعال�
�هللا كانت حالة �لصحابة مأسا"ية 
 ®" طويال  �لسفر   Jكا  VZ جد�، 
%ؤال¬  تتيسر  �لَركوبا^  تكن 
�لفقر�¬ للوصو� YZ مكاJ �جلها�، 
 ® لد�جة  مدقعا  فقرهم   Jكا"
�ألحذية،  ح´   Jميلكو يكونو� 

�م  �لر"�يا^  بعض  من  فالثابت 
طلبو� �ألحذية فقط لَينطلقو� مشاً�، 
فلم يطلبو� �ألحصنة "�ِجلما� "Zمنا 
طلبو� 
حذية ليمشو� بسهولة، لكن 

الذبـح العظيم الذي كان 
مسـتوى تضحيتـه أرفع 
بكثـy باملقارنة مع قطع 
رقبة، حيـث كان ا�دف 
منهـا والدة ذلـك الن� 
سـيكون  الذي  العظيـم 
وجاهزا  بنفسه مسـتعدا 
لفـداء  وآن  حـني  كل 
روحـه ! سـبيل اهللا،...

سيدنا مر�� مسر:
 'sد 'يدr �هللا تعاa بنصرr �لعزيز
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�أل"ضا¥ �القتصا�ية � Vلك �لزمن 
بشر�¬  لتسمح  تكن   ® �لبد�ئي 
�لذين  �لصحابة،  %ؤال¬  �ألحذية 
كانو� متلهفني للتضحية بنفوسهم. 

"لئك �لر�غبني  Jيقو� �هللا � كا
مؤمنني.  بأ�"�حهم  �لتضحية   �
"قيل  �لرفض  هذ�  تلّقو�  فحني 
على  يقد�  ال  �ملا�  بيت   JZ %م: 

J يؤّمن لكم ح´ �ألحذية ناهيك 
عيو�م  �غر"�قت  �لَركوبة،  عن 
على  قد�"�  لو  
�م  �حلسر�  بد�فع 

ّ� نو¥  Jافو Vلك ألثبتو� 
�م ال̧ 
"�ملا�   À"لر�  Jفإ �لتضحية،  من 
كل  للتضحية   Jمتلهفو "هم  هللا 
حني، ç حني "فَّقهم �هللا "حتسنْت 
يكونو�   ® 
�م  
ثبتو�  
حو�%م 
 � فالرغبة  "معتذ�ين،  كاVبني 
نهم  مكَّ �لتضحيا^ "عمُلهم  تقدمي 
من �لفو¦ بالشها�� �إل%ية ﴿َ�ِضَي 

�ُهللا َعْنُهْم﴾ (�لتوبة ١٠٠).
"سيدنا  Zبر�هيم  سيدنا  فا¦  فحني 
Z¢اعيل عليهما �لسالO برضو�J �هللا 
ْقَت �لرìَُّْيا﴾ فقد  � cلة ﴿َقْد َصدَّ
ساللتهما  من  �لعظيم   èلن� سجل 

سو� عظيمة للذبح �لعظيم، "�فع 
 ِ̂ مستويا �ألسو�  هذ³  بتسجيل 
نهم من  تضحيا^ 
تباعه 
يضا، "مكَّ

َعْنُهْم﴾  �ُهللا  Zحر�¦ شر� ﴿َ�ِضَي 
�لعشق  مز��¥  هي  فهذ³  �هللا،  من 
"تز�هر  ýضّر  ظلت  �ل�  "�لوفا¬ 
بسبب تلك �لتضحيا^. ç "هبهم 
فيما  �لتضحيا^  هذ³  مقابل  �هللا 
بعد �لِنَعم �لدنيوية 
يضا، VZ قد منَّ 

يضا،  "�حلكوما^  بالبال�  عليهم 
�حلكوما^   YZ نظرنا   �VZ  Oليو�"
جند  
ننا  شك  فال  �إلسالمية 
 Cغ �لنفطية  �لثر"�  متلك  بعضها 
بالرضا   Jيتمتعو نالحظهم  ال  
ننا 
من  قرֲדم  على  يد�  �لذ�  �إل%ي 
�هللا �، �Z çم �غم كو�م 
ثريا¬ 
�حلكوما^  لسيطر�   Jضعو¸
�هن  جندهم  بل  �إلسالمية،   Cِغ
كانو�  �لذين   Jفاملسلمو Zشا�ִדا، 
�هللا   J"يعبد �لدنيا  
هَل  َجعلو�  قد 
"�لذين  تضحياִדم،  بثما�  متمتعني 
� ح´ �  �لنA èمد  ��ية  �فعو� 

"�"با، حني نسو� معايC �لتضحية 

"حني  �لبال�،  هذ³  بعض  خسر"� 
�لدنيا  حب  Ðو  قلوُبهم  مالت 
 � �نشغا%م  من  بدال  
طماِعها "
ضُعفت   ،Oإلسال�  YZ �لدعو� 

ضاعو� شرَفهم 
يضا، " ُ̂ �حلكوما
 Oفاليو شي¬،  كل  خسر"�   �Cخ
"
بتلك  �إلسالمية  �لبال�  تتمتع  ال 
�لعز� "�ملنعة "�لوقا� �ملعهو�. "��ََّ� 
�ليوO بعض  فعٍل على Vلك تنهض 
إلقامة  "تسعى  �إلسالمية   Äلقو�
¦عمها  حسب  �إلسالمي   Oلنظا�
Zسالمية  تربية  تتَلقَّ   ® 
�ا  Zال 
 Oإلسال�  YZ تسي¬   ç "من  جيد� 
من  بدال  �ملتطرفة  
فكا�ها  بسبب 
على  "تقضي   ،Oإلسال� ��ية  �فع 

صحاֲדا �ملسلمني �ألبريا¬ "تغتا%م 
 Jمو�%م. فالعلما¬ �ملسلمو
"تنْهب 
äاجة  كالêا   Jملسلمو�  Oحلكا�"
فلقد  تفكCهم.  مسا�   Cتغي  YZ
�لسعو�ية �   � Oلعا� �ملف�   �صد

فقد سجل الن� العظيم من ساللتهما أسوة عظيمة للذبح 
العظيم، ورفع بتسجيل هذه األسوة مستوياِت تضحيات 
نهم من إحراز شرف ﴿َرِضَي اُهللا َعْنُهْم﴾  أتباعه أيضا، ومكَّ
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مبناسبة خطبة �حلج حيث  تصره 
يؤ��  �لعد�  �ختفا¬   JZ قا�: 
 Oُحلكا� ير�ِ¥   ®  �Vفإ �لفسا�،   YZ
�ملسلموJ حقو� �لشعب فسيظهر 
هذ� �لفسا�. "لقد 
صاµ � قوله: 
 ،Jآل� ُتسفك  �ملسلمني  �ما¬   JZ
كما   ،Oإلسال�  �  µها�Z "ال 

صاµ � تصره هذ� كبد �حلقيقة 
 Äألخر� �ألمم  تريد  قا�:  حيث 

J يتحا�µ �ملسلموJ فيما بينهم، 
كما 
صاµ � قوله: JZ �ملسلمني 
 ،Oلوحد� "�لوئا� YZ بأمّس �حلاجة
علما¬  "بقية  شخصيا  هو  
نه   Cغ
مستعّدين   Cغ "قا�ُتهم  �ملسلمني 
ليطأطئو� �ì"سهم 
ماO َمن 
�سله 
 Äهللا � � هذ� �لزمن إلقامة �ملغز�
ليستعيد"�   ،Oلإلسال �حلقيقي 
 � "يظهر"�  �لضائع،  شرفهم 
باجتماعهم  �لو�حد�  �ألمة  مظهر 
على يد �ملسيح "�ملهد�، "يقيمو� 
�لتضحيا^  مستويا^  
�فع 
 èللن �ملخلص  للمحب  بطاعتهم 
باملسيح  بالتمسك  "لCفعو�   ،�
�ملحمد� مستوياִדم �لر"حانية �ل� 
�هللا   Jضو�� نيل  على  تساعدهم 
حتافظو�   J
  Jحتبو كنتم   �Vفإ  .�
 ^
على مو�صلة �لتضحيا^ �ل� بد

من سيدنا Zبر�هيم "Z¢اعيل عليهما 
�لعظيم  بح  �لذِّ  YZ "�نتهت   Oلسال�

نو�¥  كل   Cمعاي ل  سجَّ �لذ� 
 Oالنضما� من  بد  فال  �لتضحيا^، 
 � èاعة �ملحب �ملخلص للنc YZ
لنبو¬�  تصديقا  "�ملهد�  "�ملسيِح 
د  توحَّ  �Vفإ  .� �لعظيم   èلن� Vلك 
 Jلزما�  OماZ عضد  لشّد   Jملسلمو�
 J
بدال من معا��ته، فسÄC �لعا® 
�لصيت   J"يستعيد  �"
بد �ملسلمني 

�لضائع، بإJV �هللا.  
ال ميكن �ليوO لوعِظ مفٍت 
" عا® 
د �ملسلمني، "ال ميكن لثر"�  
J يوحِّ

�لنفط 
J جتمعهم على يد "�حد�، 
"ال ميكن Zحيا¬ VكرÄ مستويا^ 
بإقامة   Y"أل�  J"لقر� تضحيا^ 
 Jم قد يقومو�
 Cمتطرِّ�، غ Oنظا
 J"د "يؤكِّ "�لنصيحة  بالوعظ 
 Oيا
 ֲדا بضعة  �لعمل  على ضر"�� 
"�حلكوما^  للملو�  ميكن  فقط. 

J صلو� على مبتغاهم بنا¬ على 
 J
 للمتطرفني  ميكن  كما  �لثر"�، 

"ال� �ُألَسر  Oيستغلو� باسم �إلسال
"يستخدموهم  "�ملعدمة   �Cلفق�
�لعمليا^   � 
�مغتهم  بغسل 
ُيخَر·  حني  "لكن  �النتحا�ية، 

فلقـد صدق املفـ� العام ! السـعودية ! تصر|ه 
مبناسـبة خطبـة احلـج حيـث قـال: إن اختفـاء 
العـدل يـؤدي إt الفسـاد، فـإذا 9 يـراِع احلـكاُم 
املسـلمون حقوق الشـعب فسـيظهر هذا الفسـاد.

كما أصاب ! قوله: إن املسلمني بأمّس احلاجة إt الوحدة 
املسلمني  علماء  وبقية  شخصيا  هو  أنه   yغ والوئام، 
وقادُتهم غy مستعّدين ليطأطئوا رؤوسهم أمام َمن أرسله 
لإلسالم، احلقيقي  املغزى  إلقامة  الزمن  هذا   !  � اهللا 



اجمللد الثالث والعشرون، العدد السابع- ذو القعدة وذو احلجة  ١٤٣١ هـ  -تشرين الثاني / نوفمبر٢٠١٠ م

١٦

التقوى

هؤال¬ �أل"ال� �لذين ُتغَسل 
�مغتهم 
من تلك �لظر"� يفكر"J ��ئما � 
ZنقاV حياִדم بأية طريقة ممكنة، "هذ� 
يع° 
J ما يقوموJ به ليس ما متيل 
Zليه قلوֲדم. هنا� كثC من �ملر�هقني 
�لذين 
�لو� مبثل هذ³ �لبيانا^ حني 
بطشت ֲדم �لشرطة، "حني ُ
عَطْو� 
%ذ³  ُ�ُبَرهم  ُ"لُّو�  
مانا " (اية 
�لتضحية �ملزعومة. JVZ، حني يعو� 
يتغّير  صو�ֲדم   YZ �ألطفا�  هؤال¬ 
�ألمر  فحصتم  فلو  تفكCهم.  �جتا³ 
�لعمليا^  منفِّذ�  معظم   J
 لر
يتم 
�لذين  �ألطفا�  هم  �النتحا�ية 
شخصية.  نظر  "جهة  لديهم  ليس 

فكا� ناضجة  �V فلن تر"� شخصا
متو�طا � عمليا^ �نتحا�ية بشكل 
 Äلتضحية �حلقيقية "بالقو� JZ .Oعا
 Vمعو" Vلعقلية �لسليمة كانت ملعا�
�للَذين "صال YZ قلب جيش �لعد" 
جهنم.   YZ جهل  
با  
"صال "
 Jيقّدمو �لذين كانو�  "لكن هؤال¬ 
عند  �فاعا  بأ�"�حهم  �لتضحيا^ 
�ينهم كانو� يدخلوJ ميد�J �ملعركة 
 Jال فإZ" ،"للر� على هجما^ �لعد
�ملعانا�  "حتمُّل  "�ملثابر�  �لص�  فتر� 
هنا�  ليس  "لكن   .�Cقص تكن   ®
ح´   Oليو� ��ئر�  �ينية   µ"حر

يشن هؤال¬ �لقوO هجما^ للدفا¥ 

�م  Vلك  على   �¦"  ،Oإلسال� عن 

هل  من  �ملسلمني  على  يشنُّو�ا 
�لد"لة   Jقانو  Jيد"سو" بال�هم! 
حتت 
قد�مهم. JVZ، فإJ تضحياִדم 

�ملزعومة ليست مقبولة عند �هللا. 
لقد صد� مف� �لسعو�ية حني قا� 
نغّير   Jأل ماسة  حاجة  هنا�   Jبأ
 Jبأ 
يضا  قا�  ليته  "لكن  حالتنا. 
علينا 
J نبحث عن مبعو« من �هللا 
ُبغية Zحد�« �لتغّير � حالتنا. "ليته 

علن 
يضا بالنظر YZ �يا^ ¢ا"ية 
 Jللعيا ظاهر�  �آليا^   J
 
�ضية "
"لكن عندنا بعض �لتحفظا^ على 
�حلجيج   - ندعو  فتعاَلو�  �ملّدعي، 
�ألسالمية  "�ألمة  خا�  بوجه 
يا  
ال حتِرمنا   - Oبأسرها بوجه عا
�بنا من قبو� �حلق �VZ كاJ �ملّدعي 
�لرسالة  نقبل   J
 فاهِدنا  صا�قا، 

سيدنا  بو�سطة  Zلينا  "ّجْهَتها  �ل� 
 �Vفإ �ضا�.  "ننا�   � �هللا  �سو� 
�لطويَّة  "حسن  �لنيَّة   �بصد َ�ُعو� 
فلسو� يرشدهم �هللا تعاY حتما، 
�حلقيقية  �ألساليب   Jكو�سيد"
 Cمعاي على   Jسيطلعو" للجها�، 
 Jيضا، "سيعرفو
�لتضحية �حلقيقية 
 ،�  èللن �أل(د�   Jلشأ� 
يضا 
ألنه من �ملقد� عند �هللا 
J ُيحد« 
�لشأJُ �أل(د� للنè � �نقالبا � 
كله  بالعا®   øسيأ" �لعصر،  هذ� 
على عتباته �، "Öمع �لدنيا كلها 
"�لص�  "�حلب  بالرفق  ��يته  حتت 
 Oمل�� �هللا  قد�  فهذ�  "�لدعا¬. 
�لعصر  هذ�   OماZ  Oخد� ينجز   J

 JZ �ملهمة.  �ملحمد� هذ³  "�ملسيح 
 Cمعاي على  ُيطلعنا  �جلماعة  تا�يخ 
فال  "�لتضحية.  "�لدعا¬  �لص� 
 Cبتفج �لتضحية   Cمعاي �ملر¬  ينا� 

ح�  اليوم  دائرة  دينية  حروب  هناك  ليس  ولكن 
وزد  اإلسالم،  للدفاع عن  القوم هجمات  يشن هؤالء 
أهل  من  املسلمني  على  يشنُّونها  أنهم  ذلك  على 
إذن،  أقدامهم.  الدولة حتت  قانون  ويدوسون  بالدهم! 
اهللا.  عند  مقبولة  ليست  املزعومة  تضحياتهم  فإن 
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نفسه � �لعمليا^ �النتحا�ية، "ال 
�النتحا�يِة   ِ̂ �لعمليا باعتباِ�  ينا%ا 
ٍ̂ فد�ئيًة خد�ًعا للناZ" ،Ãمنا  عمليا
من  
على   Äمستو  YZ �ملر¬  يصل 
بالص� "�لرضا برضا �هللا  �لتضحية 
تعاY "�لطاعة، كما ُتنا� باالنصيا¥ 
للرسالة �ل� يقّدمها �ملبعو« من �هللا 
 � èلن� تعاY ألتباعه. فلما نصح 

مته بعدO �خلوô � �حلرµ بقوله: 
 Jفمن مقتضى �إلميا "µيضع �حلر"
 Oبطاعته طاعة كاملة. فاليو Oنقو J

�لذين   Jأل(ديو� Zال  يوجد  ال 
بأ�"�حهم  �لتضحيا^   Jيقّدمو
منذ  "ِعّزهم  
"قاִדم " 
مو�%م "
�جلماعة  تا�يخ   JZ" عاما.   ١٢٠
ينسى  لن  �أل(دية  �إلسالمية 
حيا�   � قّدمها  �ل�  �لتضحية  
بد� 
�لشهيُد   � �ملوعو�  �ملسيح 
 Oصاحبز��� عبد �للطيف �لذ� قد
 Jإلميا�" "�ملثابر�  بالص�  �"َحه 
�ل�  �حلجا��  ظل   � V�"ته  �لبالغ 

نه  مع   ،Jلظاملو� عليه  
مطرها 
�ألطما¥  
نو�¥  عليه  ُعرضت  قد 
 � 
يضا  "�لتدبر  للتفكر  "فرصة 
�ملوعو�  �ملسيح  فقا�  �ملوضو¥. 
 Cألم�  JZ �لتضحية  هذ³  عن   �
 Äبد
�لشهيد �ملولو� عبد �للطيف 

منوVجا لليقني �لكامل. ال شك 
نه 
ما ِمن 
مٍر يفو� �لتضحية بالنفس، 
"JZ تقدميها ֲדذ³ �الستقامة يوحي 
 ç .¬; نا¦ال من �لسما��كأنه قد "
يقو� ما معناZ :³نه قّدO باستشها�³ 
كانت   VZ جلماع�  
على  منوVجا 
äاجة YZ منوV· عظيم. فالتضحية 
 J
�ل� "صفها ZماO �لعصر ال ميكن 
 Cبد�. غ
متَحى من تا�يخ �جلماعة 

J �لذين �نضمو� c YZاعة �ملسيح 
 J
 Jملوعو� � فيما بعد ا"لو�
�لتضيحة  هذ³  معيا�  على  افظو� 
"ال  "نفوسهم  
�"�حهم  بتقدميهم 
�لعاO �حلا¼  يز�لوJ يقدمو�ا. ففي 
شخصا   ٩٨  Oقّد  O٢٠١٠  �ْ

  � �ملوعو�  �ملسيح  
تبا¥  من 
 ��لتضحية بأ�"�حهم مؤمنني بصد
 .��ألعما من   � �ملهد�   Oإلما�

علنو�  �لتضحية  هذ³  "بتقدميهم 
نَفَخها   Àٍ"بر ترتو�  
�ا  للعا® 
 Àلريا 
ّنى " 
صحابه.   � �  ُّèلن�
�ل�  �لتضحيا^  ִדّز   J
 �ملعا�ضة 
هذ�   YZ عميقة  جذ"�ها  كانت 
�حلد بل تصل عميقا YZ تضحيا^ 
عليهما  "Z¢اعيل  Zبر�هيم  سيدنا 
غرسها  �ل�  �لغرسة   JZ �لسالO؟ 
 Oليو� �ملسيح �ملحمد� قد صا�^ 

�"حة عظيمة بفضل �هللا تعاY، "قد 
تفرَّعت 
غصا�ا YZ ١٩٨ بلد� � 
فكيف  قا��ته،  كل   YZ" �لعا® 
ميكن 
J ִדزَّ �لرياÀُ �ملعا�ضُة هذ³ 
تا�يخ   � شاهْدنا  لقد  �لد"حة؟ 
 J
 �أل(دية  �إلسالمية  �جلماعة 
تثمر  بل  Òا�ها   øتؤ تضحية  كل 
عد�  
ك�   JZ سابقتها.  من  
كثر 
قبل  �جلماعة  تا�يخ   � للشها��^ 
 O١٩٧٤  Oعا  �  Jكا �لسنة  هذ³ 
 ٣٠  YZ عد�ها  "صل  حني 
شها�� تقريبا. ç توّسعت �جلماعة 
 Oعا بعد  �أل(دية  �إلسالمية 
O١٩٧٤ "�نتشر^ مبا ® يسبق له 
نظC من قبل. لقد حتسنت �لظر"� 
�ملالية ألفر�� �جلماعة �لذين تعرضو� 
مقدِّمي   J
 لد�جة  مالية،  خلسائر 
 �Cكث �ستغربو�  
يضا  �لتضحيا^ 
على كيفية Zظها� �هللا تعاY �يا^ 
قانونا  �حلكومة  سّنت   ç قد�ته. 
غا�ا � عاO O١٩٨٤، فجعل هذ� 
�لباكستا;   Jل�ملا� قر�َ�   Jُلقانو�
 ��خلناَ ضيَّق  "قد  قسو�،  
كثَر 
و�  "ُ¦جُّ هنا�،  �أل(ديني  على 
�خلليفة  �ضطر  "قد   .Jلسجو�  �
هذ�  بسبب   Jباكستا من  للهجر� 
ح´  ��جة   YZ �لغاشم   Jلقانو�
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التقوى

على  قا��ين   Cغ  Jأل(ديو� صا� 
بل  بعض  على  بعضهم  يسلِّم   J

و�  يسمُّ  J
  Jيستطيعو كانو�  ما 
ففتح  Zسالمية.  بأ¢ا¬  
"ال�هم 
عها  لتقدO �جلماعة "توسُّ  Yهللا تعا�
طرقا ® تكن � �حلسباJ من قبل. 
"�حلق 
J �جلماعة صا�^ معر"فة 
 Jلعا® بسبب هذ� �لقانو� � � جدًّ
 Jلقانو� هذ�  يز��  "ال  �لغاشم. 
�جلماعة  ألفر��  صعوبا^  يشكل 
ثائر�  ثا�^  فكلما  باكستاJ؛   �
�ملسؤ"لني � �حلكومة صبُّو� �ملظا® 
 Jعلى �أل(ديني نتيجة هذ� �لقانو

�جلائر. 
 Jأل(ديو� µية حا�، لقد ضر
على 
 Jيضربو  Jيز�لو "ال   Jباكستا  �

مثلة عليا للتضحية باستمر�� بسبب 
 Äخر
 ناحية  "من   .Jلقانو� هذ� 
سنح هذ� �لقانوJ لكل من يريد من 
�ملشايخ   "
 �حلكوميني  �ملسؤ"لني 
للجماعة  ¸لقو�   J
 �ملعا�ضني 
مشاكل م´ شاJZ" .�"ì �لتضحية 
 � �جلماعة  قدمتها  �ل�   À�"�باأل
هذ³ �ألثنا¬ ليست بالعا�ية مطلقا. 

J �هللا تعاY ُيكرO عبا�³ "ُينعم  Cغ
غريبة  
ساليب "  �بطر عليهم 
�لعد"  يقو�  حد"ً��.  تعر�  ال 

�جلماعة  عن   �" ��تدُّ  Jِ
 لأل(ديني 
�إلسالمية �أل(دية "تر�َجعو� عنها 
 O "Zال سنفعل بكم كذ� "كذ�، فقدَّ
بأ�"�حهم  تضحيا^  �جلماعة  
بنا¬ 
"نالو�  �ملظا®  هذ³  بسبب  
يضا 
يضعف   ® "لكن  �لشها��.  مرتبة 

قا�ֲדم  من  
حد  "ال  منهم  
حد 
 ®" �ألعد�¬،  ملطلب  ¸ضعو�   ®"
يتسولوهم   ®" �حلياَ�،  يتسوَّلوهم 

بد"�  بل  �ملالية.  �خلسائر  ليجتنبو� 
�ل� جتد�  "�الستقامة  �لص�   ·Vمنا

بأJ ُتكَتب بأحر� �لذهب. 
 �Cألخ� �لفتر�   � �سُتشهد  "لقد 
 “Jمر��”  � 
(د  Aمو�  �لشيخ 
 ،À"مو� �رA ��صيب �بنه عا
"
"Vكر^ � خطبة �جلمعة 
يضا 
نه 
�لعامة  �ألمو�  ناظر  معه  تكلم  ملا 
Zن°   :µلشا� هذ�  له  قا�  هاتفيا 
 ،À"باجلر Zصاب�  �غم  متشجع 
Zمياننا.  �ألمو�  هذ³  تزعز¥  "لن 
يف قوما   ̧J

ّنى للتهديد باملو^ "
�ملضحني   µلشبا� هؤال¬  مثل  فيه 
�ملو^  مو�جهة   Jشو¸ ال  �لذين 
 Jإلميا� هذ�  فيهم  تولد  "لقد  قط. 

(د   Oغال مر¦�   Jبأ يقينهم  من 
�ملوعو�  �ملسيح  هو   � �لقا�يا; 
 Jآل� صا�  فقد  �ملهد�،   Oإلما�"


فضاله منوًطا " Yضى �هللا تعا�نيل 
با�تباطنا مع هذ� �ملهد� "�ملسيح. 
يقو�   øآل�  Yتعا �هللا  قو�   JZ
﴿َنْحُن   :Jلسلو�� "يلهمها  قلوֲדم 
َ"ِفي  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِ�  ِفي  
ْ"لَِياìُُكْم َ
 Jآلِخَرِ�﴾ (فصلت ٣٢)، فمن كا�
�هللا تعاY "ليا له � �لدنيا "�آلخر� 
فال يبا¼ بالدنيا "ما فيها، "ال ميكن 
ألحد 
J مينعه من تقدمي �لتضحيا^ 
 :µلشا� هذ�  قا�  �لسبيل.  هذ�   �
JZ �صاصة 
" �صاصتني ال شي¬ 
 � بالرصا�  ُ�ششت  فلو  ُيذكر، 
مثل  
بًد�.  باليت  ما  �لسبيل  هذ³ 
Zال  تتولد   J
 ميكن  ال  �لعزمية  هذ³ 
� للتضحية بكل  فيمن يكوJ مستعدًّ
�هللا  
جل �ضى  من  غا� "�خيص 
مع  �لوفا¬  عهد  عقدنا  فلما   .Yتعا
ZماO �لزماJ فإمنا عقدنا³ لنيل �ضى 
�هللا  مع  عالقًة  "لنرتقي   ،Yتعا �هللا 
 ¥"�¦ Jكني بأ�عقدنا³ مد" ،Yتعا
�حلب "�لوفا¬ "�إلخال� ال ýَْضّر 

J ُتسقى بالدما¬،  J"ال تثمر بد"
 J
 بد  ال  بأنه  موقنني  "عقدنا³ 
يتحقق "عد �لغلبة �ل� 
عطاها �هللا 
تعاY للمسيح �ملوعو� �، "Vلك 
 Cكث حتقق  
عيننا   Oبأ 
ينا � ألننا 
يكن   ® �إل%ية.  �لوعو�  هذ³  من 
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�ملسيح  مع   Yتعا �هللا  "عو�  حتقق 
عصر  على  مقصو��   � �ملوعو� 
 J
من �لعصو�، كما ® يكن مقدً�� 
 ،Äألخر� J"� تتحقق بعض �لوعو�
�ملسيح  ֲדا  تنبأ  �ل�  �لنبو¬�^  بل 
بد  ال   Yتعا �هللا  من  بعلم  �ملوعو� 
�مليعا�،  ال ¸لف  "�هللا  تتحقق،   J

ا  "لكن – ح´ ننا� Ðن 
يضا حظًّ
�ل�   �بالطر للعمل  بد  ال  منها- 

�شدنا �هللا تعاZ Yليها، "ال بد من 
�لطاعة  مر�تب  
على   YZ �لوصو� 
للوصو�  سعينا  "كلما  "�لتضحية. 
YZ هذ³ �ملر�تب حالفتنا نصر� �هللا 
�ملوضو¥   � تعمقنا  لو  "تأييد³. 
أل��كنا 
J "عد Zحيا¬ �إلسالO مر� 
ثانية كاJ مع �لرسو� �، مما يع° 

J "عد �¦�ها� �إلسالO عن طريق 
﴿"�خرين   :� مذكو�  �أل(دية 
منهم ملا يلحقو� ֲדم﴾. "�VZ تعمقنا 
قد  
ننا  
ينا � 
كثر  �ملوضو¥   �
 Yحتقق "عو� �هللا تعا Jعطينا ضما

ْقَت  كلها � قوله تعاY: ﴿قد صدَّ
�لوحيد   µأل� يكن   ® �لرìيا﴾. 
هو من حقق هذ³ �لرìيا بل حققه 
﴿ستجد;  قا�:  �لذ�  
يضا  �بنه 
 Jفإ �لصابرين﴾،  من  �هللا  شا¬   JZ
�لوعد بالص� قد سلط �لضو¬ على 

مر�تب   YZ للوصو�  �لقوية  عزميته 
سامية � Íا� �لتضحية. لو ُقطعت 
بل  ُيذكر،  صً��  
ظهر  ملا  �قبته 
جو�هر  منه  تظهر   J
 مقدً��   Jكا
�لص� عند ýطيه ��جا^ عالية � 
Íا� �لتضحية 
� عند تقدميه نفسه 
حقق  "لقد  �هللا.  سبيل   � تضحيًة 
Z¢اعيل هذ³ �ملستويا^ "بلغ هذ³ 
�لد�جا^ من خال� عيشه �لكامل 
بد¬� من طفولته "ح´ �خر حياته 
 .¥�¦ �V Cل� عاشها � "�� غ�
�ستعد��êا   Yتعا �هللا   Ä
� ملا   ç
�ملحسنني   � 
�خلهما  للتضحية 
جنز�  كذلك  ﴿Zنا   :Yتعا لقوله 
مقّد��   Jكا "لكن  �ملحسنني﴾. 
�لذبح  بعصر   Jملحسنو�  Jيقتر  J

�هللا  خلق  حني  ثانية  مر�  �لعظيم 

لوفا من �ملحسنني "�لصاحلني  Yتعا
�لذين   � ملحمد  �لقدسية  بالقو� 
 ç "�لوفا¬.  �لص�   Cمعاي حققو� 

حلق �هللا تعاY عصر �آلخرين هذ� 

بعصر �أل"لني "بالتا¼ بد
^ تتحقق 
 .Äخر
 مر�  "�لوفا¬  �لص�   Cمعاي
مثال  Zبر�هيم   Yتعا �هللا   µلقد ضر
� �لوفا¬ � قوله تعاZ"﴿ :Yبر�هيم 
قد  Zبر�هيم   JZ  �
  ﴾�" �لذ� 
يقو�  �لكامل.  بالوفا¬  عهد³   �"

بصد�   � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا 
هذ³ �آلية 
نه قد نو�� ֲדذ� �لند�¬ 
 Jملا �ستعد للتضحية بابنه. فلما �قتر
"فا¬ �ألµ مع ص� �البن شرَّ¥ �هللا 
تعاY عبا�� �حلج للمسلمني تذكاً�� 
%ما، كما بعث من نسلهما Vلك 
 Äمستو حقق  �لذ�  �لعظيم   èلن�

مر³ " ،Yعظيًما � �لفنا¬ � �هللا تعا
�هللا تعاY � �لقر�J �لكرمي 
J يقو�: 
َ"َمْحَياَ�  َ"ُنُسِكي  َصَالِتي   َّJZِ﴿
 Oْلَعاَلِمنيَ﴾ (�ألنعا� ِّµ�َ ََِّمَماِتي ِهللا"َ

مرنا 
J نتأسى بأسو�  ç .(١٦٣
�لوحيد�  �ألسو�  أل�ا   � �لرسو� 
بل  �لعبا��   Cمعاي لكم  حتد�  �ل� 
"كل  ُخُلق  كل   Cمعاي لكم  تعّين 

فلما اق�ن وفاء األب مع صO االبن شرَّع اهللا تعاt عبادة 
احلج للمسلمني تذكاًرا �ما، كما بعث من نسلهما ذلك الن� 
 ،tالعظيم الذي حقق مستوى عظيًما ! الفناء ! اهللا تعا
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التقوى

عمل حسن. فإJ مستويا^ �لوفا¬ 
بلغها  �ل�  "�لتضحية  "�لص� 
 Oلسال� عليهما  "Z¢اعيل  Zبر�هيم 
قد �كتملت "�ختتمت على سيدنا 
لنا   Oقد فلقد   .� �ملصطفى  Aمد 
من  �ألسو�  هذ³  
مثلة   Yتعا �هللا 
 ç �لعليا،  ��جاִדا  "ح´  �لبد�ية 

مَرنا باالقتد�¬ باألسو� �لعليا منها، 
هذ³  التبا¥  نتيجة   - ُخلق  "لقد 
�ألسو� �لعليا - 
لو� من Z¢اعيل 
قدمو�  �لذين   �  èلن� صحابة   �
�لذ"�  
جل  من  للذبح  
عناقهم 
عما  "�لدفا¥   Oإلسال� بيضة  عن 
 ·Vمنا "قدمو�   ،� Aمد  به  جا¬ 
"بالتا¼  "�لوفا¬،  �لص�   � سامية 
شرفهم �هللا تعاY بلقب: �ضي �هللا 
�ملسيح  
تبا¥  "�جب  فمن  عنهم. 
يصبحو�   J
  Oليو� 
يضا  �ملحمد� 
"�لوفا¬.  �لص�   � حسًنا  منوVًجا 
قر�بة  قدمها  �ل�  �لتضحية   JZ"
�ملسيح  
تبا¥  من  �لشهد�¬  من  مئة 
 ¥"�¦ بدمائهم   �""Cل �ملحمد� 
تشكل  "�إلخال�  "�لوفا¬  �لعشق 
برهانا على عزمنا �لصميم بأننا لن 
نتأخر 
بًد� � هذ� �مليد�J. فلقد نا� 
"ْعد  ِ"ْفق   Yتعا �هللا  �ضى  هؤال¬ 

.Yهللا تعا�

يبد�   �Cكث �سائل  تلقيت  "لقد 
لتقدمي  �ستعد��هم  
صحاֲדا  فيها 
�لتضحيا^ "يقولوJ بأ�م من �لذين 
ينتظر﴾،  من  ﴿"منهم  عنهم:  قيل 
فينتظر"J فرصًة ليحققو� ما عاهد"� 
عليه. فإنه َلعيد إلحيا¬ VكرÄ هؤال¬ 
�لعهد  لتجديد  "عيٌد  �ملضحني، 
﴿"منهم   :Yتعا قوله   � �ملذكو� 
طريقة  بأ�  
علم  �هللا  ينتظر﴾.  من 
تضحيتهم،  منهم  يأخذ   J
 يريد 
Zال 
ننا �VZ بقينا على صلة متينة مع 
�هللا تعاY بكل ص� "صال� "سعينا 
 � تدبرنا  خال�  من  Zمياننا  لتقوية 
بد  فال  �ملخلصني  هؤال¬  تضحيا^ 
 Yتعا �هللا  فضل  
يضا  Ðن  ننا�   J

"ِنَعمه. "لقد 
كد لنا �هللا تعاY بأنه 
"قد   .�"
 جز�¬  �ملحسنني  Öز� 
�ملضحني  تعاY على هؤال¬  �هللا  َمنَّ 
�عو�  فأ"صل  تضحياִדم  قِبل   VZ

فريقيا  فلو�^  من  بد¬�  �أل(دية 

مريكا، " 
"�"با   YZ "صحا��ها 

 .Jعد� �لبيعا^ � كل مكا ���¦�"
 ÄحدZ من ¼Z فَع�تقريًر� ُ 
كنت 
قر
 � فيها  بايع  �ل�  �ألفريقية  �لد"� 
"لكن  
لف شخص،  �ملاضية  �لسنة 
بعد 
حد�« الهو� بايع فيها �سة 
�ال� شخص خال� �ألشهر �لقليلة 
�ملنصرمة. كذلك كتب 
حد �ملبلغني 
�ألماكن  
حد   ^�¦ تقرير³:   �
�جلفا�  "كا�  �لقحط  
صاֲדا  �ل� 
"�ملحاصيل،  �لز�"¥  على  يقضى 
 Ãلنا�  Jكا عندما  هنا   YZ "صلت 
�الستسقا¬.  صال�  أل��¬   Jرجو¸
صال�  طريقة  عن  Zمامهم  فسألت 
بالطريقة  
خ�ته   ç �الستسقا¬، 
صّل   :¼ فقا�  أل��ئها،  �لصحيحة 
بنا Zماًما، ففعلت. "كاJ قد مضت 
الهو�  
حد�«  على   Oيا
 بضعة 
 ٨٦  "
  ٨٥ ضّحى  حيث  �نذ�� 
حالة  عليَّ   ^
فطر äياته،  
(ديا 
 Yيرينا �هللا تعا J
غريبة �عو^ فيها 
�ليوO �يًة على قبوله تلك �لتضحيا^ 

فإن مسـتويات الوفاء والصـO والتضحية ال� بلغها 
إبراهيـم وإسـماعيل عليهمـا السـالم قـد اكتملت 
.� املصطفـى  سـيدنا ?مـد  علـى  واختتمـت 
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فأ��نا  بفضله،  cاعة  ههنا  فيعطينا 
äيث  �لر�ئع  �ملشهد  هذ�   Yتعا �هللا 
تلبد^ �لسما¬ بالغيوO بعد 
J كانت 
�ألمطا�  فهطلت  ساطعة  �لشمس 

نه بفضل  �ملنطقة كلها  "�شتهر � 
 YZ عا¬ �أل(ديني عا�^ �خلضر��
¦�"عنا، "بالتا¼ بايع هنا� 
¦يد من 
 Yلف شخص. هكذ� يرينا �هللا تعا

"َتِصل°  �لر�ئعة.  �ملشاهد  هذ³  مثل 

يضا  �لعربية  �لد"�  من  �سائل 
�نتباًها  �نتبهو� YZ �أل(دية  
�م قد 
 Jمسلما Jملحوًظا، كما بايع ¦عيما
با�¦�J � غانا "كانا � �لسابق من 
 µفهبو للجماعة.  �ملعا�ضني  
شد 
 � Cحد�« �لتغيZ" Àمثل هذ³ �لريا
 J
�لقلوµ يد� بشكل "�ضح على 
 ç ^قد قبل هذ³ �لتضحيا Yهللا تعا�
بد
^ تظهر 
ما��^ �لقبو� بصو�� 

ظاهرية 
يضا.
 ليست �أل(دية �يًنا Aليًّا، بل هي 
�إلسالO �حلقيقي "صو�ته �لناصعة، 
�هللا  "قد "عد  عاملي  �ين   Oإلسال�"
َتُحو�   J
 ميكن  فهل  بغلبته.   Yتعا
�لد"�  بعض   "
  Jباكستا معا�ضُة 
�نتشا�   J"�  Äألخر� �إلسالمية 
خطأ  هو  بل  كال  �لدعو�؟  هذ³ 
�ملعا�ضني، بل هنا� صحو� ملحوظة 

�إلسالمية  �لبال�   � �أل(دية  Ðو 
تتعلق  ال  هنا  �لقضية   Jأل 
يضا، 
�لقا�يا;  
(د   Oغال مر¦�  بشخص 
� "Zمنا تتعلق بوعد �هللا تعاY مع 
حتو�   J
 ميكن  ال  �لذ�   �  èلن�
�لعا®   Äية قو� من قو
 �"J حتققه 
 Oليو�  ô�أل� على   ليست  كلها. 
cاعة  "هي  "�حد�  cاعة   Äسو
�ملسيح �ملحمد� �ل� صا�^ جز¬� 
�لربا;  "�لتقدير  �إل%ي  �لوعد  من 
 YZ Oسالة �إلسال�^ توصل �فصا
"كانت  �أل�ضني.  
طر��  
قصى 
هنا� بعض �لو�قعا^ ֲדذ� �خلصو� 
ال  لذلك  سبق  فيما  Zليها  
شر^ "


تطر� V YZكرها.
على 
ية حا�، �Zا �جلماعة �إلسالمية 
�لرسالة  هذ³  توصل  �ل�  �أل(دية 
 Cتن"  ،� Aمد  �سالة  هي  �ل� 
"تفتح  �أل(ديني  تضحيا^  ��"ֲדا 
هذ�   Jفإ Vلك.  لتحقيق  سبلها  %ا 
�لذ�  �لعظيم  للذبح  �لعميق  �لفهم 

عطانا Zيا³ سيدنا Aمد � نر�³ با�يا 

تبا¥ �ملسيح �ملحمد� �   � Oليو�
 Jسو�¬ كانو� من باكستا Jكل مكا
 O
 بنغال�يش  من  �%ند،  من   O

من   O
 
فريقيا  بال�  من  Zند"نيسيا، 
 J"جلميع يركز� �فلقد صا ،µلعر�

تضحياִדم  مستويا^  �فع  على 
 Oإلسال� لو�¬  
عينهم   Oبأ ير"�  ح´ 
ما  
سر¥   � كله  �لعا®   � مرفرًفا 
لنا  �لعيد مذّكًر�  فليكن هذ�  ميكن. 
لنا  "��فًعا  �"ًما،  
عز�ئنا  تضحيا^ 
��ية Aمد  نرفع  نرتاÀ ما®  
ال   YZ
 ô�أل� بقا¥  من  بقعة  كل   �  �
�ملتحابني  بأنفسنا cوًعا من   Äنر"
"�لصابرين "�ملخلصني "�لعابدين هللا 
Vلك سيطلع  "عند حد"«   .Yتعا
قبو�  على   ٌّ��� حقيقي  عيد  لنا 

تضحياتنا، "فقنا �هللا تعاY لذلك.
قا� حضرته بعد �خلطبة �لثانية:


َسر ُ تذكر"�   ،Jآل� ندعو  سو� 
"�ملبلغني،  �عو�تكم،   � �لشهد�¬ 
"كلَّ من يضحي من 
جل �جلماعة 
بطريق 
" بآخر. جعل �هللا تعاY هذ� 
�لعيد مبا�ًكا لنا من cيع �لنو�حي، 

��نا " �ملتو�ضعة  مساعينا  "تقبل 

مشاهد �لفتح "�لنصر قريًبا.
�سالة  لكم  
"جه  �ملناسبة  "ֲדذ³ 
�لت�يك "
قو� لكم – 
نتم �جلالسني 

مامي - "لأل(ديني � �لعا® كله: 
 Yعو �هللا تعا�
" ،C� نتم
" Oكل عا

Ö Jعل هذ� �لعيد مبا�ًكا للجميع 
من cيع �لنو�حي. تعالو� نشتر� � 

�لدعا¬.




