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ع باألض�   اإل�سان�ة تننظرنا: الت�ب

(09.07.2021) 

 
 أيها األخوة األعزاء! 

ي عالمنا الحد�ث، 
ي الخ�ي �ف

عند النظر إ� شهادتنا �ف
ي الصف. 

نرى أن اإل�سان�ة تواجه خطر الرسوب �ف
ي مستوى 

ح�ث نرى أن سوء الظن الذي �عت�ب �ف
ي زعزعة استقرار وطمأنينة العالم 

وسات مستمر �ف الف�ي
وس كوف�د  إن المفاه�م الم��ضة مثل . 19بقدر ف�ي

ف واأل  ف التهم�ش واإلقصاء والتمي�ي نان�ة �ي من بني
ي تنتظر حلوال عاجلة �ة اليت و�ذا أضفنا  .المشا�ل الب�ش

ي أزمة ماد�ة 
إليها الج�ع والفقر فإننا نرى أن اإل�سان�ة �ف

 ومعن��ة. 
 

ي مواجهة كل هذە المشا�ل، فإن من واجب المسلم 
و�ف

ي الصداقة 
ته ومشاعرە �ف تجد�د إ�مانه وأخوَّ

ب ، واألخوة تتطل. إ�ماننا يتطلب منا األخوةوالمشاركة
منا المسامحة والمشاركة والتقارب. و�ن من أفضل 
ع باألض� بال شك.   طرق المشاركة والتقارب هو الت�ب
ي ص� هللا عل�ه وسلم: "ما عمل آد�ي من  كما قال النيب

ونحن   1عمل يوم النحر أحب إ� هللا من إهراق الدم"
�ي اإلسال�ي ن

عوكم دباعتبارنا رئاسة الشؤون االتحاد ال�ت
ع بأضاح�كم تحت شعار "شارك  هذا الع�د أ�ضا بالت�ب
أضحيتك وتقارب من أخوتك". نرجو هللا أن يتقبل 

عاتكم.       منكم ت�ب
 

 أيها األخوة! 
ي أحد األ�ام إ� أحد صحابة رسول هللا ص� 

هدي �ف
�
أ

هللا عل�ه وسلم رأس أضح�ة فقال: "فالن من أخوتنا 
" ي قام ثم أرسلها له. ف بحاجة لها هو وعائلته أ��� ميف

ە وهكذا حيت انتقلت  ي ب�رسالها إ� غ�ي ذلك الصحاىب
ي األول.  ف سبعة بيوت حيت عادت إ� الصحاىب ي   2بني

�ف
ي �سميها ع� السعادة لم ينس الصحابة  ة اليت الف�ت
األفاضل الذين أخذوا نصيبهم من تعال�م رسول هللا 
انهم ومح�طهم رغم حاجتهم  ص� هللا عل�ه وسلم ج�ي
ووصلوا إ� قمة التضح�ة والفداء. ح�ث حضت 

ي قوله تعا�: "
ْطِعُموَن َو�ُ اآل�ات واألحاد�ث ع� ذلك �ف
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 4"أفضل الصدقة دفعها رغم الحاجة إليها"الحد�ث: 

 أيها األخوة! 
أرجو أن تتذكروا آخر أخ ل�م قمتم ب�سعادە! هل 

ي  السعادة  جلبتها تلك �ستشعرون تلك الطمأنين�ة اليت
ي سعادة 

ألرواحكم؟ نحن نعلم، أن سعادتنا تكمن �ف
. فال �ستطيع الوصول إ� السعادة الحق�ق�ة  الغ�ي
والطمأنين�ة من ال �ستطيع إسعاد الغ�ي أو إدخال 

عاتكم بكل أضح�ة توزعون  البسمة عل�ه. فبت�ب
الطمأنين�ة والثقة ع� العالم بأ�ە. وتكونون بذلك 

. وتفوزون بدعاء األيتام والفقراء قد زرعتم  بذرة خ�ي
. وتقومون بتغي�ي العالم �س�طرة الخ�ي  ف والمحتاجني

 ع� العالم. 
  

 أيها األخوة األعزاء! 
ف  ف المسلمني دعونا ال نن� أن اإل�سان�ة تنتظرنا. ماليني
ي المناطق الجغراف�ة المضطهدة 

الذين �ع�شون �ف
ي العالم ينتظروننا. إذن تع

رة �ف ع نتالوا والمت�ف �ب
باألضا�ي لنظهر ألخوتنا أنهم ل�سوا بمفردهم. تعالوا 
ي 

ع باألضا�ي عنادا ضد من �قول بانتهاء الخ�ي �ف نت�ب
ع باألضا�ي حيت نثبت إ�ماننا  العالم. تعالوا نت�ب
وتقوانا. أرجو هللا أن نع�ش جم�عا هذا الشعور. وأود 

ي بهذە اآل�ة ال���مة. " ن َيَناَل أن أن�ي خطبيت
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