التاريخ2018 .06 .29 :

إإ ْخواني!
كان الن إبي صلى اهلل عل ْي إه وسلم إع ْندما قرأ ْالذان
و ْال إقامة إفي أذن ْي ح إفيد ْي إه ،كان ي ْه إمس لهما بإغاي إة ا ْلخ ْل إق.
وكان ي ْغ إرس إفي إهما ْال إيمان و ْال إسْ لم والت ْو إحيد .وكان
هلل إطيلة حياتإ إهما .كان رسول ا إ
يع إلمهما ا ْلعبو إدية إ إ
هلل صلى
الط ْفل إإسْ ما ج إميل وذو
اهلل عل ْي إه وسلم إع ْندما يس إمي إ
وصي إه أ ْن ي كون
م ْعنى ،كان يخط اسْ إتقامة حياتإ إه .وكان ي إ

الط ْف إل على ْال إم و ْال إب
وق إ
ا ْل إسْ م ا ْلج إميل :إمنْ أح إد حق إ

ْ
لح.
خا إدما لإلخ ْي إر والص إ

بارك اهلل لك ْم إفى جمع إتك ْم إإ ْخوانإي ْال إعزاء!

أ إعزائإي المؤمنون!

كان الن إبي صلى اهلل عل ْي إه وسلم ي ْهتم إبمراعا إة ا ْل إقي إم

ْ
ْ
يم أ ْوالدنا همْ قرة أ ْعي إننا،
وكما ذ إكر إفي الق ْر إآن الك إر إ

ا ْلم ْرسل إإل ْينا لإي ْغ إرس إفينا الشعور إبا ْلعبو إدي إة إ إ
هلل تعالى

النسْ ب إة
ب ْين ذكر وأ ْنثى ،ف كل إط ْفل يولد هو م ْولود خاص بإ إ

إ
اح إل حياتإ إه .إلنه كان الن إبي
يع مر إ
ْالسْ ل إمي إة إفي ج إم إ

وسرور أ ْف إئدتإنا .وأمانة ول ْطف إمن ا إ
هلل تعالى لنا .ال ف ْرق

ويع إلمنا ا ْلمجاملة و ْالناقة إفي التصر إف .و إمنْ أح إد

إل ْه إل إه وله إق ْيمته ا ْلخاصة إفي نظ إر إه ْم .فق ْد خلقه اهلل على

منح ا ْلحيا إة إفي
تصرفاتإ إه ال إتي كان لها أه إمية ك إبيرة إفي إ

أ ْحس إن ت ْق إويم وجعله خ إليفته إفي ْال ْر إض وأمانة إفي

الط ْف إل إإسْ ما ج إميل .ح ْيث
راح إلها هو تسْ إمية إ
يع م إ
ج إم إ
ان هما ا ْلحسن
أ ْطلق علي ح إفيد ْي إه إإسْ ما إن ج إميل إن ظ إريف إ

وا ْلحس ْين .إع ْند تسْ إمي إت إه لإح إفيد ْي إه إبه إذ إه ْالسْ ماءإ حضنهما
بإش ْفقة وقرأ ْالذان إفي أذن ْي إهما ا ْليمْ نى و إمنْ ثم قرأ إإقامة
الصل إة إفي أذن ْي إهما ا ْليسْ رى ودعا لهما بإحياة م إليئة إبا ْلخ ْي إر
وا ْلبرك إة .1

لط ْفل ال إذى نعْمل مإنْ أج إْل أ ْن
أ ْعنا إقنا ن ْحن ا ْلبالإ إغين .فا إ
ي كون عبْدا صالإحا وإنْسانا فا إضل يسْ ت إحق إمثْل هذا
وات هذا ْالسْ إت ْقبا إل هو ْال إسْ م
السْ إت ْقبا إل .إمنْ أه إم خط إ
ا ْلج إميل.

إخواني!
الط ْفل بإالتمت إع بإ إنع إم
وكما هو ا ْلحال إع ْندما ي ْبدأ إ
الد ْنيا إفى ح ْج إر أ إم إه سي ْبدأ أ ْيضا بإالتمي إز إلى أبد اآلبدين
لل ه إوي إة السْ إم ال إذي ي ْح إمله .قال رسول ا إ
هلل صلى
إمنْ إخ إ

اهلل عل ْي إه وسلم " إإن ك ْم ت ْدعوْن يوْم ا ْل إقيام إة بإأسْ مائإك ْم
ْسنوا أسْ ماءك ْم " .2
وأسْ ماءإ آبائإك ْم فأح إ
يع إلمنا هذا ا ْلح إديث الش إريف أ ْن نس إمي أ ْطفالنا

بإ ْال إسْ ل إم وشر إف ْال إ ْنسا إن وال إتي ت ْحت إوي على ا ْلك ْر إه
وا ْلب إغيض إة.

إإ ْخواني!

اللسا إن.
ذات م ْعنى ج إميل و يسْ هل ل ْفظها على إ
بإأسْ ماء إ

ي إجب عل ْينا تسْ إمية أ ْطفالإنا بإأسْ ماء ملئإمة بإ إقي إمنا

إجسْ م ْال إ ْنسا إن هو ر ْمز ا ْح إترا إم ا ْل إعز إة والشر إف واسْ م

ين
إ
الدي إني إة وا ْلحضا إري إة تذ إكرهمْ إفي ك إل مرة أنه ْم على إد إ

إ ْعجاب بإاسْ إم إه إطيلة حياتإ إه حرم إديننا مناداتإ إه بإلقب س إيئ

أه إمية تسْ إمي إة أ ْطفالإنا بإأسْ ماء ج إميلة كما هو ا ْلحال

ض النظ إر عنْ عد إم
ْال إ ْنسا إن هو ا ْح إترام ه إوي إت إه .وبإغ إ

ْ
يم "وال
ول ْو لإمرة وا إحدة .قال اهلل تعالى إفي إكتا إب إه الك إر إ
تنابزوا بإ ْال ْلقا إب" .3

أيها المسْ إلمون ا ْلم ْحترمون!
يم إثل ْ إ
االسْ م ا ْل إيمان ويم إثل ا ْلحضارة والثقافة.
النسْ ب إة لإ ْلحضارا إت
وكما هو م ْعلوم لد ْينا ا ْ إالسْ م م إهم إجدا بإ إ
ين .وق ْد قام
ال إتي ا ْقتبس ْت ثقافتها إمن ْال إسْ ل إم إ
ين ا ْلم إب إ
الد إ
ا ْلقدماء م ْنذ ْالز إل إإلى ي ْو إمنا ا ْلحالإي إبتسْ إمي إة أ ْطفالإ إهمْ

ْال إسْ ل إم .كما ي إجب عل ْينا أ ْيضا أ ْن نضع بإع ْي إن ْ إ
اال ْع إتبا إر
يم إهمْ إبش ْكل حسن .وال
إبضرور إة ت ْغ إذي إت إه ْم وت ْر إبي إت إه ْم وت ْع إل إ
ننْس أن ْالسْ ماء ال إتى ال تنا إسب إإيماننا وثقافتنا ستؤثإر
عل ْي إه ْم وعلى حياتإ إه ْم ت ْأثإيرا س ْل إبيا .و ْلنرا إع أ ْن ت كون ه إذ إه
ناسب
السْ ماء ال إتي نس إمي بإها أطفالنا ذات معنى م إ
ي ْدعوه ْم لإ ْ إ ْ
الخلق والد إب والشعو إر بإا ْلمسْ ئولإي إة
زام بإ
إ
لل إت إ

التي ست كون إبمثاب إة بوصلة له ْم إطيلة حياتإ إه ْم ت ْدعوهم إلى
ا ْلخ ْي إر وا ْلجما إل.

ْ
يم صلى اهلل عل ْي إه وسلم وبإأسْ ماءإ منْ
بإأسْ ماءإ الن إب إي الك إر إ

يخنا .ي ْعتبر ْ إ
االسْ م إفي عاداتإنا ع ْنصرا
ترك أثرا إفي تا إر إ
يمْ نح الش ْخص إق ْيمته ك إإ ْنسان ويذ إكره بإم ْعنى ا ْلوجو إد .ال
ْ
ي ْك إفي أ ْن ي كون م ْعنى ْ إ
االسْ إم ذو مسْ مع رنان على اآلذ إان
ب ْل ي ْحتاج أ ْن ي كون دا إفعا ي ْدفع صا إحبه ن ْحو ْال ْخل إق
الر إفيع إة والش ْخ إصي إة ا ْلم ْحترم إة .لإذلإك قام الن إبي صلى اهلل
عل ْي إه وسلم إبت ْغ إيي إر ْالسْ ماءإ ال إتي ال تتناسب مع ْال إيما إن
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