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 �gسو "تال"�   Iلتعّو�" �لتشّهد  بعد 
�لفاحتة تال �م� �ملؤمنني حضر� ِمر�³ 


د قو@ �هللا تعا%:� g"مسر
ْعَي َقاَ@ َيا ُبَنيَّ )ِنِّي  ا َبَلَغ َمَعُه �لسَّ ﴿َفَلمَّ
 �Iََبُحَك َفاْنُظْر َماIْ�َ ِفي �ْلَمَنا9ِ �َنِّي £gَ�َ
َتَر£ َقاَ@ َيا �ََبِت �ْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني 
ا َ�ْسَلَما  اِبِريَن* َفَلمَّ ِ)ْ& َشاfَ �هللا ِمَن �لصَّ
َ"َتلَُّه لِْلَجِبِني* َ"َنا5َْيَناُ� َ�ْ& َيا )ِْبَر�ِهيُم* 
َنْجِز\  َكَذِلَك  )ِنَّا  �لرُّْ َيا  ْقَت  َصدَّ َقْد 
�ْلُمْحِسِنَني* ِ)&َّ َهَذ� َلُهَو �ْلَبَالfُ �ْلُمِبنيُ* 
َ"َفَدْيَناُ� ِبِذْبٍح َعِظيٍم* َ"َتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي 
�ْآلَِخِريَن﴾ (�لصافا-: ١٠٣-١٠٩)

�ليو9 هو عيد �ألضحى �ملباg[ "يقا@ 
عنه �يضا �لعيد �لكب�. "�لذين لديهم 
"ال  جسمية  "�ستطاعة  ما5ية   �gقد
فإ�م  "صوµم؛   &"5 حائل  ¹و@ 
يؤ5"& فريضة �حلج i "مكة" �ملكرمة. 
�لبال5  "بعض  "باكستا&"   i "لكن 
�أل
ديني  فإ&  �ألخر£؛  �إلسالمية 
 f�5� &ملا5ية ال يستطيعو� �gغم �ملقدg
�لذ\  �حلظر  بسبب  �لفريضة  هذ� 

تفرضه هذ� �حلكوما-.
�يا9   i تؤ£5  �لفريضة  هذ�   &(
سيدنا  تضحية  لذكر£   fًحيا( �حلج 
عليهما  ")qاعيل"  "�بِنه  ")بر�هيم" 
"هاجر"..  �لسيد�  "³"جِته  �لسال9 
تعا%   �هللا  �حيا   rل� �لتضحيا-  تلك 
"�آليا-  �لكرمي.  �لقر�&   i Iكرها 
�لr تلوִדا �نًفا تبني تلك �لتضحيا- 

�لr قامت ֲדا هذ� �ألسر�.
َمَعُه  َبَلَغ  ا  ﴿َفَلمَّ تعا%:  �هللا  يقو@ 
ْعَي َقاَ@ َيا ُبَنيَّ )ِنِّي َ�gَ£ ِفي �ْلَمَنا9ِ  �لسَّ
َيا  َقاَ@  َتَر£   �Iََما َفاْنُظْر  َ�Iَْبُحَك  �َنِّي 
 fَََبِت �ْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِ)ْ& َشا�
َ"َتلَُّه  َ�ْسَلَما  ا  َفَلمَّ اِبِريَن*  �لصَّ ِمَن  �هللا 
َقْد  )ِْبَر�ِهيُم*  َيا   &ْ�َ َ"َنا5َْيَناُ�  لِْلَجِبِني* 
َنْجِز\  َكَذِلَك  )ِنَّا  �لرُّْ َيا  ْقَت  َصدَّ
�ْلُمْحِسِنَني* ِ)&َّ َهَذ� َلُهَو �ْلَبَالfُ �ْلُمِبني* 
َ"َفَدْيَناُ� ِبِذْبٍح َعِظيٍم* َ"َتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي 

خطبة �لجمعة

تأسوا بأسوة الذبح العظيم

خطبة �جلمعة 

د "�يد� �هللا بنصر� �لعزيز"� g"لقاها حضر� مر�³ مسر� rل�
 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما9 �ملهد\ "�ملسيح �ملوعو5 �

 i ١١/ ١/ i 9٢٠٠٦ �ملسجد �ملباg[ بقا5يا&، �µند.

تعريب: عبد �ملجيد عامر "طاهر ندمي
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�ْآلَِخِريَن﴾..
فانظر"� كيف �ستعدَّ �أل± �& يضحي 
بسبب  يومها  "�لوحيد  �لبكر  بابنه 
g يا�.. �نظر"�  �سو� هذ� �لنÂ �لعالية.  
�يًضا  �البن  هذ�  �شتر�[   i "تفكر"� 
i �لتضحية لكي ينا@ ثو�± �المتثا@ 

ألمر �هللا تعا%.
g�يت  قد   ºن( البنه  �أل±  قا@  لقد 
 Î فقل  )µي..  �مٌر  �نه  ملمح  �لر يا 
�البُن جو�با  فأجابه  �نت؟   g�يك  ما 
�لرفعة i �لتضحية  حقق معاي� بالغة 
َما  �ْفَعْل  �ََبِت  ﴿َيا  فقا@:  "�لعبو5ية. 
"تربيت  gIيتك  من   ºن( ُتْؤَمُر﴾.. 
 i ضر± مثال� wعلى يد[.. "سو
�لتضحية.. ال gَْفَض من ناحيr.. فخذ 
 wلسو" عنقي  على  "ضعه  �لسكني 
تر£ �نº سوw �حذ" حذ" �لصابرين 
 rقد9 تلك �ُألسو� �ل� wحقا.. "سو

ستبقى حيًة )% يو9 �لقيامة.
 fالبتال�  i  yلنا� يوقع  تعا%  �هللا   &(
�لتضحيا-،  يقدمو�  ح|   gالختبا�"
"من �  يقد9 �هللا تعا% هذ� �لتضحيا- 
�لتضحيا-  "هذ�  للعاملني.  ُ�سو� 
 yلنا� fتقر± هؤال -�fتلك �البتال"
منه عز "جل �كثر فأكثر.. "كذلك 
باحلب  "جل  عز  نظر�  عليهم  يقع 

�كثر من I\ قبل.
فهنا: "عندما g�£ �هللا تعا% �& عبديه 

قد �ستعد� ملا �مرÚا.. قا@ �هللا تعا% 
ْقَت  َصدَّ ﴿َقْد   :� )بر�هيم  Þاطًبا 

�لرُّْ َيا﴾.
 )�ما � يصدقا �لر يا فحسب؛ ")منا 
 i عليا �حققا i �ملاضي �يضا معاي

�لتضحية.
 "كا& معÈ كال9 �هللا: 

  )& هذ� تضحية ملر� "�حد�، "ميكن 
�& تذ¯ا بدًال من Iلك كبًشا.. "لكن 
قدمتماها..  قد  هنا[ تضحيًة عظيمًة 
 fما ال  مكا&   i �لعيش  قبو@  "هي 
 �I �خر   fشي  \� "ال   ´g³ "ال  فيه 
�ملخاطر،  )ال  فيه  توجد  ال  بل  نفع، 

"قد صرمت ֲדا من �ملقربني..
)& �\ )نسا& ميكنه �& يبقى لفتر� معينة 
يذبح   &� �ما   ،w"لظر� تلك  i مثل 
"يعيش   &�" نفسه كل حٍني  مشاعر 
�5ئًما �اًطا باملخاطر.. فهذ� i غاية 
�لصعوبة. )& هذ� �لتضحية قد قدمها 
"�لسيد�  ")qاعيل  )بر�هيم  سيدنا 
�سو�  "قدمو�  �لسال9..  عليهم  هاجر 
يث �ننا i �لبلد �حلر�9 نؤ5\  عظيمة̄ 
 i "متدبرين  متعمقني  �حلج  مناسك 
"كذلك  �لتضحيا-..  هذ�  Iكر£ 
"لكن  �ألضاحي.  �ملسلمو&  يقد9 
تذكر"� �& �ألضحية �لظاهرية ليست 
�هللا  من  ُمقرًبا   fملر� جتعل   rل� هي 

تعا%.

حدثت  قد  �لعظيمة  �لتضحية  هذ� 
 Âقبل ٢٧٠٠ �" ٢٨٠٠ سنة قبل �لن
�نبأنا  قد  �لكرمي  �لقر�&   &� )الَّ  �؛ 
�لقو@ �حلق عن حد"¿ تلك �لتضحية 
�ألسر�  هذ�  قدمتها   rل� �لعظيمة 
"بصو�g "�ضحة. ")ننا نذهب للحج 
 i �لتضحيا-  هذ�  بذكر£  "Øتفل 
 &� نستطيع  ال  "لكننا  �لعيد..  يو9 
نوفيها حق قدgها. "علينا �& نتحلى 
بتلك �لتقو£ �لr كانو� يتحلو& ֲדا. 

تتحلى  ”هاجر“  �لسيد�  كانت  لقد 
قالت  عندما  �لتقو£..  بـحلّي 
متوكلًة على �هللا تعا%: فإنه تعا% لن 
”)بر�هيم“  سيدنا  µا  قا@  ملا  يضّيعنا 
�نه يتركها بأمٍر من �هللا تعا% i هذ� 
هذ�  مثل  ننشئ   &� "jب  �لفال�. 

�لتقو£ i قلوبنا Øن �يًضا.
لقد g�يتم "g�£ �لعا� كله "g�ينا Øن 
�بًد�..  �يضا �& �هللا تعا% � يضيعهم 
"بعث من gIيتهم نبيًّا عظيًما هو خامت 
�ألنبياf.. "ال �حد ميكن �& يصل ح| 
�يًضا   Âلن� "هذ�  قدميه.  �gتفا´   %(
�كثر  �لتضحيا-   i  �معاي حقق  قد 
من �جلميع.. ""�صل تقدميها )% �خر 
حلظة من حياته �لطاهر� "�"صانا �يًضا 
"هو  �لعظيم   Âلن� هو  هذ�  بذلك. 
Iلك  بعد  "لد  �لذ\  �لعظيم  �لذبح 
بركة  من  "�لذ\  )qاعيل،  نسل  من 
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�سوته �لقدسية �  قد "فق �هللا تعا% 
به "يقدمو� تلك  يتأسو�   &� �لصحابة 

�لتضحيا- �لعظيمة �ملعر"فة.
Øن ندَّعي �ليو9 �ننا ننتمي )% Iلك 
خامت  كا&  �لذ\   � �لعظيم   Âلن�
 &� فينبغي  �ملرسلني..  "سيد   fألنبيا�
بالعيد  Øتفل  هل  �نفسنا:   i نتفكر 
ملجر5 �الحتفا@؟ هل نذبح فقط لكي 
نأكل؟ "هل نشتر\ �لذبائح �لسمينة 
لكي ُنر\ �لناy �ننا �ثرياf؟ )ننا jب 
�& Øتفل بذلك �لعيد "نبحث عن تلك 
ُرنا بتلك �لتضحية  �ألضحية �لr ُتَذكِّ
�لعظيمة، "من َثمَّ جتعلنا ُمقربني )% �هللا 
تعا%. فإ�I كانت  �لتضحيا-  تبعدنا 
عن �لتقو£؛ فإ& �هللا تعا% ال يكتر¿ 
 gصو يهمه  ال  سبحانه  �هللا   &( ֲדا، 
"لكنه  "�جلميلة.  �لسمينة  �ألضاحي 
تعا% يريد g ية حر��g �حلماy �لذ\ 
"عمق  للتضحية  �لشخص  هذ�  5فع 
�ملشاعر �لكامنة "f�g تلك �لتضحية.. 
�لشخص  هذ�  سعى  مد£   \�  %("

لنيل gضا �هللا تعا%.
لذ� فعلى كل �
د\ �& ®ت< نفسه 
ֲדذ� �ملعياg.. فاهللا تعا% قا@ عن هذ� 
�ألضحيا-: ﴿َلْن َيَناَ@ �للَّـَه ُلُحوُمَها 
�لتَّْقَو£  َيَناُلُه  َ"َلِكْن  5َِماُ َها  َ"ال 

د\ � بكل  يليق  ما  هذ�  ِمْنُكْم﴾.. 
�لتقو£..  "هو  لنو�له..  يسعى   &�

"كما Iكر- �نًفا.. فهذ� �لتقو£ هي 
�لr 5فعت سيدنا ”)بر�هيم“ "سيدنا 
”هاجر“  "�لسيد�  ”)qاعيـل“ 
�ملتو�صلة.  �لتضحيا-  يقدمو�   &�
 :ygفلـيحفظ كل "�حٍد منَّا هذ� �لد
"هو �& �لر"� �لكامنة "f�g كل عمٍل 

هي �لr تقر± )% �هللا تعا%.
كل  عند  نياتنا  ُتصفو�   &� ينبغي   
عمٍل.. "لذ� فقد قا@ �لنÂ �: ”)ِنََّما 
-\gلبخا�) ِبالنِّيَّاِ-“.  �َألْعَماُ@ 

�لعيد  فهذ�  �لوحي)..   fبد كتا± 
فرصة  فيه  ُتذبح   rل� "�ألضحيا- 
 wلتنبهنا )% �هللا تعا% "�& يكو& هد
Øيا   &�" تعا%  �هللا  gضا  نيل  سعينا 
تعا%  �هللا   &( "جل.  عز  له  خاضعني 
يريد منَّا �& نقد9 ما Øبه.. "يريد منَّا 
تضحية  لتقدمي  مستعدين  نكو&   &�
ما  "كل  "مشاعرنا  "�مو�لنا  �نفسنا 

عندنا  حبا i �هللا تعا%.
تقدمي  نو�صل   &� نستطيع  ال  )ننا 

بالتقو£..  )الَّ  �لتضحيا-  هذ�  مثل 
تلك  Iكر£   fحيا( نستطيع  "ֲדا 
gسو@  سيدنا  قدمها   rل� �لتضحيا- 
قوته  نفس  من  مستمدين   ،� �هللا 
�لقدسية  �لr 5فعت �لصحابة فقامو� 
�لتضحيا-..كما  هذ�  مثل  بتقدمي 

Iكر- من قبل.
"ال  قليلًة  �لتضحيا-  هذ�  تكن   �
له  تعرضو�  عما  قر�نا  فلو   ..�ً�صغ
من شد� �لتعذيب "�ملعانا� القشعر- 
منه �بد�ننا. لقد قدمو� - gضو�& �هللا 
عليهم - �لتضحيا-  "� يلوثو� )ميا�م 
�لتضحيا-  "هذ�  �خر.   fشي بأ\ 
طلب  "لقد  �ليو9..  منَّا  �ملطلوبة  هي 
منَّا �ملسيح �ملوعو5 � �& نقد9 مثل 
 Nيث نؤ5\ حقو هذ� �لتضحيا-، ̄ 

�هللا تعا% "حقوN �لعبا5 �يًضا.
 �I(" ،-لصلو�� i كنَّا متكاسلني �I(
� Øقق �µدw من تلك �ألضحيا-.. 
فإ& فرحتنا بالعيد سوw تكو& فرحة 

هذا هـو الن� العظيم وهو الذبـح العظيم الذي ولد 
بعـد ذلك من نسـل إسـماعيل، والذي مـن فيضان 
أسـوته القدسـية �  قد وفق اهللا تعاp الصحابة أن 
يتأسوا به ويقدموا تلك التضحيات العظيمة املعروفة.
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ما5ية فقط. ")�I � نؤ5 حقوN �لعبا5 
�حتفا@  �يًضا..فإ&  �ملجتمع   Nحقو"

�لعيد يكو& بال فائد�.
 �I(" "�لديهم..  �أل"ال5  ¹تر9   �  �I(
فإ& كل  �خيه؛  بعيًد� عن   æأل� كا& 
هذ� يبعد عن �لتقو£. "i هذ� �لوضع 
"ال  تعا%..  هللا  �لصلو�-  تكو&  ال 
)منا  ֲדا؛  يقو9   rل� �ألخر£  �ألعما@ 
هي gياf للناy.. أل& �لتقو£ هي �& 
2يع  ¯سب  للعمل  �إلنسا&  يسعى 
يّدعي  
د\ � فكل  تعا%.  �هللا  �"�مر 
بأنه ينتسب )% 2اعة �ملسيح �ملوعو5 
� لن يستطيع �& يستفيد من هذ� 
�لتضحيا- ما � يؤ5 كل عمٍل مر�عًيا 

مقتضيا- �لتقو£.
َقاَ@  َقاَ@   � َ�gَْقَم  ْبِن  ³َْيِد  َعْن 
َ�ْصَحاُ± gَُسوِ@ �هللا � َيا gَُسوَ@ �هللا 
�َِبيُكْم  َقاَ@: ”ُسنَُّة  �َألَضاِحيُّ  َهِذِ�  َما 
)ِْبَر�ِهيَم“. َقاُلو� َفَما لََنا ِفيَها َيا gَُسوَ@ 
�هللا َقاَ@: ”ِبُكلِّ َشَعَرٍ� َحَسَنٌة“. َقاُلو� 
”ِبُكلِّ  َقاَ@:  �هللا  gَُسوَ@  َيا   wُو َفالصُّ
(�بن  َحَسَنٌة“.   wِو �لصُّ ِمَن  َشَعَرٍ� 

ماجة -كتا± �ألضاحي) 
 َّ&�َ عنها-  �هللا  -gضي  َعاِئَشَة  َ"َعْن 
gَُسوَ@ �هللا � َقاَ@: ”َما َعِمَل �5َِميٌّ 
�هللا  )َِلى  َ�َحبَّ  �لنَّْحِر  َيْو9َ  َعَمٍل  ِمْن 
9ِ )ِنََّها لََتْأِتي َيْو9َ �ْلِقَياَمِة  ِمْن ِ)ْهَر�Nِ �لدَّ
 9َ ِبُقُر"ِنَها َ"َ�ْشَعاgَِها َ"َ�ْظَالِفَها َ"ِ)&َّ �لدَّ

ِمَن  َيَقَع   &ْ�َ َقْبَل  ِبَمَكاٍ&  ِمَن �هللا  لََيَقُع 
�َألgِْ� َفِطيُبو� ِبَها َنْفًسا“.(�لترمذ\-

هذ�   \� �ألضاحي)..  كتـا± 
 fقتد�� تقدموها   &� jب  �ألضحيا- 
 � "هم  "�صحابه.   �  Âلن� بسنة 
بل   fياg �ألضحيا-  هذ�  يقدمو� 
�لr طابت  �لنفس  بد�فٍع من  قدموها 

بتقو£ �هللا.
يعملو&  �لعا� ال   i yلنا� )& معظم 
يقدمو&  ��م  مع  تعا%  �هللا  بأ"�مر 
 ..��كث �مو�@   Nبإنفا �لتضحيا- 
"لكن �لرسو@ �  ¹ثنا i �حلديث 
�لسابق على �& نقو9 بذبح �ألضحية 
مر�عني مقتضيا- �لتقو£ "متذكرين 
ُ�سو� سيدنا ”)بر�هيم“.. فــُتقبل 
كل  على  "ُتثابو&  �ألضحيا-  هذ� 
شعر� منها "ح| على �لـد9 �يًضا. 
"كذلك   �gبشا �حلديث  هذ�  ففي 
فيـه  كامنة  ك<£  مسئولية  هنا[ 
عمٍل   بكل  نقو9   &� ينبغي  �نه  "هي 

مر�عني مقتضيا- �لتقو£.
�: )& هذ�  �ملوعو5  �ملسيح  يقو@ 
�ألضحيا- قد جعلها �هللا تعا% gمًز� 
لتضحيا- �لنفس.. حيث قا@ تعا%: 
﴿َلْن َيَناَ@ �للَّـَه ُلُحوُمَها َ"ال 5َِماُ َها 
 \� ِمْنُكْم﴾..  �لتَّْقَو£  َيَناُلُه  َ"َلِكْن 
تذ¯و&.. كأنكم  تعا%  �هللا   �"gحذ�

�ضحياتكم  تذ¯و&  �نكم  فكما 

تذ¯و&  كأنكم  فاعت<"�  بأيديكم؛ 
 �معاي كانت   �Iفإ �يًضا..  �نفسكم 
 &� فينبغي  �حلد  هذ�  من  �قل  �لتقو£ 

تر�جعو� �نفسكم I iلك.
لذ� jب �& نتدبر "نتفكر i �نفسنا.. 
هل Øن مستعد"& �& ُنذبح i سبيل 
�ملوعو5  �ملسيح  قا@  كما  تعا%  �هللا 
لذلك..  جاهزين  كنا   �Iفإ �؟ 
عندها ميكننا �& نقو@ �ننا قد حققنا 

.wدµ� هذ�
بالو�قفني  متعلق  �خر  �مٌر  "هنا[ 
 &"gينذ �لذين  "بـالو�لدين  �جلد5،  
يولد"�..   &� قبل  �"ال5هم  حيا�  هللا 
تعا%  �هللا  يشكر�   &� �لو�لدين  فعلى 
�نه "فقهما لنذg �"ال5هم خلدمة 5ينه 
�لتضحية  هذ�  تقدمي  "بعد  �حلنيف. 
َهْب   ِّ±gَ﴿ �5ئًما:  يدعو�   &� jب 
(�لصافا-:  اِلِحَني﴾  �لصَّ ِمَن  ِلي 
سيدنا   f5عا كا&  "هذ�   ..(١٠١
"�gجو  �مل   ºن(  .� ”)بر�هيم" 
من �لذين نذg"� �"ال5هم i مشر"´ 
”�لوقف �جلديد“ �& يدعو أل"ال5هم 
يقدمو&   wسو "�لذين   .fلدعا� ֲדذ� 
 i "� &هذ� �ملشر"´ �آل i ال5هم"�
أل"ال5هم  يدعو�   &� عليهم  �ملستقبل 
�هللا  ف�³قهم  �يًضا..   fلدعا� بذ�- 
�لتضحية.  هذ�  تفهم  gIية  بفضله 
"على 2يع هؤالf �آلباf "�ألمها- �& 
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يدعو� أل"ال5هم �& يوفقهم �هللا تعا% 
تعا%  يرضى  كما  �لتضحيا-  لتقدمي 
"يريد، "�& jعلهم ُقرَّ� �عني µم "�& 
هذ�  مقتضيا-  °ميع  للقيا9  يوفقهم 
�لوقف "�& يكونو� من �لذgية �لطيبة. 
فيجيبو� بنفس �جلو�± �لذ\ �جا± به 
سيدنا ")qاعيل" � �لذ£ كا& قد 
بلغ من �لعمر �ثنr عشر �" ثالثة عشر 
سنة حني قا@: ﴿َيا �ََبِت �ْفَعْل َما ُتْؤَمُر 
اِبِريَن﴾.  َسَتِجُدِني ِ)ْ& َشاfَ �هللا ِمَن �لصَّ
فاأل"ال5 �ملشتركو& i مشر"´ �لوقف 
�جلديد jب �& يكونو� مدgكني هذ� 
�لسن  هذ�  يبلغو&  عندما  �حلقيقة 
 �"gنذ قد  ��م  "عاgفني    ،�gملذكو�
�نفسهم. كذلك ينبغي على �لو�لدين 
تقو�هم  مستويا-  تكو&   &� �يًضا 
�لتقو£  مستويا-  كانت   �Iفإ عالية. 
�"ال5هم  فإ&   ��لكب  gلقد� هذ�  على 
�يًضا سوw تكو& مستويا- تقو�هم 

عالية.
مسئولية  ليست  �ملسئولية  هذ�   &(
مسئولية  هي  )منا  "حدها؛  �جلماعة 
عندما  �أل"ال5  "كذلك   .fآلبا�
يك<"& jب �& يكونو� �هًال خلدمة 
�لدين. )& ِمْن تقو£ �آلباf ما ينفث 
من   fآلبا� كا&   �Iفإ �"ال5هم.   i
يكونو&  �يًضا  �أل"ال5  فإ&   ..gألبر��
من �ألبر�g.. "ح| من �ألجيا@ �لقا5مة 

�ملتقني  من  يكونو&   wيًضا من سو�
�لو�لد�&  يفهم   &� jب  لذ�   .gألبر��
هذ� �ملسئولية.. �& سيدنا ")qاعيل" 
� � يكن "حد� �لذ\ قد9 هذ� 
�لتضحية؛ )منا سيدنا ”)بر�هيم" � 
سابقني  كانا  �يًضا  "هاجر"  "�لسيد� 
عليه مشتركني معه. "من هذ� �لناحية 

.��فاملسئولية على �لو�لدين كب
قد  كا&  �لذ\  �ملشر"´  هذ�   &(
�هللا  
ه g-لر�بع� �خلليفة  سيدنا  قدمه 
يقتضي  تعا%  �هللا  من  "بإµا9ٍ  تعا%- 
يتفهمو�   &� "�البن  �لو�لدين  من 
هذ�  "قيمة  �ملسئولية  هذ�   wشر
�لتضحية.. "�& يظلو� ثابتني عليها )% 
�بنهم فر�5ً مفيًد� للجماعة  �& يصبح 

"للمجتمع.
 i �لو�لد�&  يرِّسخ   &� jب  كذلك 
"قفتم  قد  �نكم  �"ال5هم:   �Iها& 
حياتكم "نذgمتوها خلدمة �لدين.. لذ� 

فإنكم  �لدين،    i تتفقهو�   &� jب 
"مبشرين  مبلغني  تصبحو&   wسو

باإلسال9 غًد�.
�Iها�م  يشحذ"�   &�  fألبنا� "على 
Üا@   i �جلماعة   &( �نفسهم.  "Úم 
 %( ¯اجٍة  "�لتبليغ  "�لتعليم  �لتربية 
مبا  "�ملهنيني  �ملبشرين  من   �كب عد5ٍ 
"غ�هم..   fألطبا�" �ألساتذ�  فيهم 
 �كبٍ عد5ٍ   %( �يًضا  ¯اجة  ")ننا 
�جلامعة  يدخلو&  �لذين  �لو�قفني  من 
�إلسالمية �أل
دية.  "على �ألمها- 
منذ  �"ال5هن  �Iها&   i يرسخن   &�
�لبد�ية �نكم قد نذgمت حياتكم خلدمة 
�لدين.. "عليهن �& يساعد& �"ال5هن 

باأل5عية.
5خلو�  �لذين  �أل"ال5  على  [Iلك 
يبلغو� سن  �جلديد عندما  �لوقف   i
�لرشد �& يقدمو� �نفسهم بأنفسهم.. 
�لتضحية  هذ�  يفهمو&  "عندما 

لذا �ـب أن يفهـم الوالدان هـذه املسـئولية.. أن 
سـيدنا "إسـماعيل" � x يكـن وحـده الذي قدم 
هـذه التضحية؛ إمنا سـيدنا ”إبراهيم" � والسـيدة 
"هاجـر" أيًضـا كانا سـابقني عليه مشـ�كني معه. 
ومن هذه الناحية فاملسـئولية علـى الوالدين كب�ة.
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يكو&   wسو هذ�  فإ&  "g"حها.. 
�لو�لدين.."عندما  لسعا�5  مدعاً� 
 wيوفو& بتلك �لتضحيا- فإ�م سو
 fالبتال� Iلك  مقتضيا-  ¹ققو& 

�لذ\ قدمه سيدنا ")qاعيل" �.
لذ� عليكم �& تتعلمو� �لدين.. "لكن 
�أل"ال5   fهؤال من  �حد  كا&   �I(
هذ�  متطلبا-   iيو  &� يستطيع  ال 
�ملشر"´؛ فعليه �& يستش� �جلماعة   
فيما عسى �& يقو9 به i �ملستقبل، 
فال يستطيع �جلميع  5خو@ �جلامعة 
”�ملترجم“)..  �لدعا�  تأهيل  (معهد 
Üاال-   i يدخلو�   &� ميكن  "لكن 

�خر£. 
 &�"  �"gتا®  &� jب  �أل"ال5   &(
فهنا[  �آل&.  من  للمستقبل  ®ططو� 
 fمن �أل"ال5 "�لطال± �لنشطا ��لكث
"هم i �حلقيقة يفهمو& g"� هذ� 
"µم   .fلسعد�� من  "هم  �لتضحية.. 
�& ®تاg"� طريق سعا5ִדم. "ال شك 
Iلك  فعلتم   �I(  fألبنا� �يها  �نكم 
"كل  "�لديكم  �5عية  تنالو&   wسو
�جلماعة ألنكم قد عاهدمت �هللا تعا% 
 i حياتكم  تبذلو&   wسو �نكم 

سبيل خدمة 5ينه.
2يع  يوفق   &� تعا%  �هللا  ندعو 
�لو�قفني "�باfهم "2يع �ملربني �لذين 
 �"g يفهمو�   &� بتربيتهم  يتعهد"& 

هذ� �لتضحية "�& ¹ققو� مستويا- 
 rل� �ملستويا-  تلك  فيها..  عليا 

يريدها �هللا تعا% منَّا. 
لألسر£  تدعو�   &� �gجوكم  "�آل& 
سبيل   i ُ�ِسر"�  قد  �لذين  �لكث�ين 
µم  ليس  باكستا&   i تعا%  �هللا 
"�منو�  �هللا  gبنا  قالو�  ��م  )الَّ  Iنب 
 &� �gجو   .� �ملوعو5  باملسيح 
"لعائالִדم  �يًضا   fللشهد� تدعو 
"�"ال5هم �& ¹فظهم �هللا تعا% "�& 
 .��يعطي �جياµم �لقا5مة �جو�gً كث
"�& تدعو �يًضا لو�قفي �حليا� �لذين 
"�قو@  �لدين.  خلدمة  حياִדم   �"gنذ
تتذكر"�   &� jب  �نه  قا5يا&  ألهل 
�ملتقني �أل"�ئل   fبنا� �& �كثركم من 
�لتضحيا-  قدمو�  قد  �باfكم   &�"
�ملستمر�.. لذ� عليكم �& ُتحيو� هذ� 
مستويا-  برفع  "Iلك  �لتضحيا-، 
باهللا  تستعينو�   &� jب  تقو�كم. 
تعا% "�& حتاسبو� �نفسكم "تطهر"� 
�عمالكم.. )& 2يع �أل
ديني i كل 
�"ال5  يتذكر"�   &� �لعا� jب   fاØ�
5عو�ִדم،    i �أل"�ئل  �ملتقني   fهؤال
هؤالf �ملتقو& �لذين ال �³لو� يضربو& 
من  فمنهم  �لتضحية..   i عليا  مثال 
قضى Øبه "منهم من ينتظر. gفع �هللا 
"�لذين  منهم..  توفو�  من  g5جا- 
تعا%  �هللا  ندعو  �حليا�  قيد  على  هم 

�& ميد i حياִדم "يè@ بركاته على 
�"ال5هم. 

 i ديني
كذلك jب �& تدعو لأل
باكستا&: �5عو� µم  �& ®رجهم �هللا 
تعا% من �ملحن "�البتال�f- �لr هم 
يزيدهم  طويلة.."�&  فتر�  منذ  فيها 
تضحياִדم.  يتقبل   &�" ""gًعا  ُتقًى 
كثٌ� منهم يقولو& Î �نك قد جئت 
بالقر± منَّا "لكن �لظر"w � تسمح 
للمسلمني  فأقو@  بـلقائكم.  لنا 

�أل
ديني i باكستا& :
"�لشجو&  باحلز&  مليئة  قلوبكم   &(
باحلز&  �يًضا  مليئة  "عو�طفكم 
"�أل�.. "لكن jب �& حتولو� هذ� 
ٍ́  جتر\   �ألحز�& "�لعو�طف )% 5مو
تقدموها i حضر�  �لعيو& "�&  من 

�هللا تعا%.
 i لإلخو�  تدعو   &� jب  كذلك 
بعض  فهنا[  ")ند"نيسيا  بنجال5يش 
مشاكل يتعر� µا �أل
ديو& هنا[. 
معاناִדم  يرفع   &� تعا%  �هللا  ندعو 
"مشاكلهم "�& يثبت �قد�مهم على 
�أليا9  تلك  "�إلميا&.."يرينا  �لتقو£ 
 rبأسر´ ما ميكن.. تلك �أليـا9 �ل
نرفـع فيها �gية �أل
دية.. �\ �gية 
 fاØ� 2يع i ..إلسال9 �لصحيـح�
"عونـه.  تعا%  �هللا  بفضل  �لعا� 

�مني


