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اِريُخ:   ه.  1٤٤٤ ماذي األول ج  15   -م ٢٠٢٢مبر  ديس 9اَلت ّٰ

 جنتنا في الدنيا    أسرتنا هي اَْلَمْوُضوُع: 
ِن الر َح  ْحمّٰ َ ِ الر   يِم ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلل ّٰ

ا ُ قَاَل  الَكِريِم: ّلل ّٰ الُقْرآِن  ِفي  تََعالَى  ِمْن    ِمنْ وَ "  لَُكْم  َخلََق  اَْن   ۪ٓ يَاتِه  اّٰ
ي  َ ف  ًة َوَرْحَمًةًۜ اِن  َ ۪ٓوا اِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنُكْم َمَود  اَْنُفِسُكْم اَْزَواًجا لَِتْسُكُن

يَاٍت لَِقْوٍم   لَِك ََلّٰ َُرونَ ذّٰ ُ َعلَْيِه َوَسل ََم:   1. "يََتَفك  َ ُ َصل َى اّلل  َِبي    َوقَاَل الن 
 ٢" .خيُركم خيُركم ألهِله وأنا خيُركم ألهِلي"

ا بَْعُد، أَي َُها اْْلِْخَوُة اْلِكَراُم!  َ  أَم 

َوِهَي  ْنَيا،  ُ الد  اْلَحَياِة  َعاَدِة ِفي  َ َوالس  ََلِم  َ الس  َمَكاُن  اأْلُْسَرَة ِهَي   َ إِن 
َى اْلَيْومِ  ُ َحت  اَء َوتَْسَتِمر  َ َسٌة َراِسَخٌة ال َِتي بََدأَْت ِبآَدَم َوَحو  َ ََل  .  ُمَؤس 

 َ َ أَن  َِة ِفي َطِبيَعِتَناَشك  ِ َحاَجاتَِنا اأْلََساِسي  َواَج ِمْن أََهم  َ  . الز 
 أَي َُها اْلُمْسِلُموَن! 

َواجِ  َ لِلز  َساِمَيًة  َوُروًحا  ًة  َ َخاص  ِقيَمًة  اْْلِْسََلُم  ِديُنَنا  أَْعَطى  .  لََقْد 
يَْقَتصِ  ََل   ٍ َعائِِلي  َمْنِزٍل  إِْنَشاَء   َ َفإِن  َذلَِك،  َعلَى  َجْمِع  َوِبَناًء  َعلَى  ُر 

اْلُمْجَتَمِع   ِحَمايَُة  بَْل  َفَحْسُب،  َواِحٍد  َسْقٍف  تَْحَت  َمًعا  َشْخَصْيِن 
ِ َواَِلْحِتَرامِ َواْلِجيلِ  َواُج ُهَو ُمَواَجَهُة . ، َوُمَشاَرَكُة اْلَحَياِة ِباْلُحب  َ اَلز 

وَ  َْرَوِة  َوالث  َواْلُحْزِن  اْلَفَرِح  َوَعْيُش  اْلَعالَم،  اْلَفْقِر،  َمَصاِعِب 
اِء َمًعا.  َ ر  َ اِء َوالض  َ ر  َ ِ َشْيٍء ِفي الس  َْضِحَيُة ِبُكل   َوالت 

ْخَوُة اْلِكَراُم!   أَي َُها اْْلِ
َعاَدةُ  َ الس  َمَكانَُنا  ِهَي  َحْيُث  اأَْلُْسَرُة  اْلُمْخِلَصُة  ِبيَئُتَنا  َوَكَذلَِك   ،

َِحُد َونَُساِعُد بَْعُضَنا الَِحِة َوِرَضا َرب َِنا  نَت  َ .  اْلَبْعَض ِفي أَْعَمالَِنا الص 
َا اْلُقْرآُن أَْن نَْفَهَم َمْعَنى اأْلُْسَرِة َويُْظِهُر   وِفي َواِقِع اأْلَْمِر، يَْطلُُب ِمن 
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ُل اْلُمْسَتْقَبَل ِمْن ِخََلِل َجْعِل اْلَحَياِة   ِ لََنا َجانَِب اأْلُْسَرِة ال َِذي يَُشك 
َمعْ  ال َِذيَن    ًنى.َذاَت  ِعْمَراَن،  آِل  ِمْثَل  َعائََِلٍت  لََنا  يُْظِهُر  َوُهَو 

ِباْلَخْيِر.  َُرُهْم  َويََتَذك  ِبَنَزاَهٍة،   ِ اْلِبر  َعلَى  يَْذُكُر    3يََتَعاَونُوَن  إِن َُه 
ِ َوتَُقوُم   ر  َ َعائََِلٍت ِمْثَل َعائِلَِة أَِبي لََهٍب، ال َِتي ات ََحَدْت ِفي َطِريِق الش 

ُ ُمَعاقََبُتُهْم ِفي اْْلِخَرةِ َنْفِس اْلَعَمِل، وبِ   ٤. َكْيَف َسَيِتم 
 أَي َُها اْلُمْسِلُموَن!  

  ِ ََراِضي يََتَول ََياِن َدْوَر اأْلُم  َساِن اْلَبْيَت ِبالت  ِ ْوَجْيِن الل ََذْيِن يَُؤس  َ َ الز  إِن 
ُ ِبِطْفلٍ  َ لَِك، يَْفَتُح َمَجاُل اْخِتَباٍر َوَمَع ذَ . َواأْلَِب ِعْنَدَما يَْرُزُقُهَما اّلل 

ْزِق   ِ الر  تَْوِفيِر  أَْجِل  ِمْن  اْلِكَفاَح   َ إِن  لِِكلَْيِهَما.  َجِديَدْيِن  ٍة  َ َوَمْسُؤولِي 
ِة. َوَمَع َذلَِك،   َ َْبِع ِفي َطِليَعِة َهِذِه اْلَمْسُؤولِي  اْلَحََلِل أِلُْسَرتِِه ُهَو ِبالط 

 َ َِنا َصل  َ َحِديَث نَِبي  ََم، "َما نََحَل َوالٌِد َولََدُه، أَْفَضَل َفإِن  ُ َعلَْيِه َوَسل  َ ى اّلل 
َحَسٍن."،  أََدٍب  َعلَى   5ِمْن  تََقُع  ال َِتي  َِقيلَِة  الث  ِة  َ ِباْلَمْسُؤولِي  ُرنَا  ِ يَُذك 

َُنا:   َدِد قَاَل َرب  َ ۪ٓوا  " َعاتِِق اأْلَِب. َوِفي َهَذا الص  ُق َمُنوا  يَن اّٰ يَآ اَي َُها ال َذ 
َاُس َواْلِحَجاَرةُ اَنْ  يُكْم نَاًرا َوُقوُدَها الن   6". ُفَسُكْم َواَْهل 

 أَي َُها اْلُمْسِلُموَن!  
  َ إِن  اْلَقِديَمِة؛  ِباْقِتَراِح ِديِنَنا َوتَْجِربَِة ثََقاَفِتَنا  نَِتيَجًة لَِذلَِك، نَْفَهُم 

اْلَعائِِلي َ  أََواِمرُ اْلِبيَئَة  َعلَْيَها  تَُسْيِطُر  ال َِتي  َونََواِهيِه    َة  َرب َِنا 
ََلَم َواْلُهُدوَء ُهَنا َفَحْسُب، بَْل  َ ُة لَْن تَْمَنَحَنا الس  َ َواَِلْحِتَراُم َواْلَمَحب 

اْلِخَرةِ  ِفي  اأْلَبَِدي ََة  َعاَدَة  َ الس  أَْيًضا  اْلُخْطَبَة  .  َسُتْعِطيَنا  أَْخَتِتُم 
َواحِ   ِ ُكل  َوُدَعاُء  َرْغَبُة  ِهَي  ال َِتي  َاِباْْليَِة  ِمن  "ٍد  ِمْن  :  لََنا  َهْب  َرب ََنا 

يَن اَِماًما َق  َة اَْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمت  َ ي َاتَِنا ُقر   7". اَْزَواِجَنا َوُذر ِ
ُ اْلُهولَْنِدي ُ   اَْلَوْقُف اْْلِْسََلِمي 
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