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 أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن اْلِكَراُم!

َرَ   ِة، اِْ تَََ َ اْمَمِد نَََ ِوُموَن ىِمَََ ََد اْمُملََْ بَْعَد أَْن اِْنتََهْت َمْعَرَكةُ أُُحٍد، َوعَََ

وِمنََ   ل  ِطْفٌل َصِغ ٌر ِمْن َرلََُ َ َا حَََ مَمََُ حمَََ ََ َولَََ و  َِ َولَََ ُ َعوَ ََْ  ُ و َ  صَََ

َل  ْد  ُتََِ ، حمَقَََ َِ ََ بِقَْوِم َِ َوَلو  ُ َعوَْ   ُ ِ َصو َ   ُ َِ َرُلوُل  بِمَبِي؟ح. فََرد  َعوَْ 

َدَاَ بَِْمبُكَََ  ْفُل ِعنََْ ْحَمةَح. فَبََدأَ امط ِ َ مََُ امر   ُ َْ أَبُوَك َشِه داً، أَْلمَُل  َِء. فَوَََ

ََ بِتَْهِدئَِة  ََ تِْوَك اْمَحَمَةَ، فَقََ َِ َوَلو  ُ َعوَْ   ُ ْحَمِة َصو َ   َْحتَِمْل َرُلوُل امر 

َِ حََل تَْبِكي ْفِل َوَواَلَهُ بِقَْوِم ا ، "". ثُمَّ قَاَل لَهُ امط ِ وَن أَََُ أََما تَْرَضى أَْن أَكُُ

َ  .  "؟كَ أُمَّ   أَبَاَك َوَعائَِشةُ  ْفِل ُلُروراً. َو َََل بِفَْرَحٍة حبَوَََ فَتََهو َل َوْجَُ امط ِ

ةَ  َََ ََ أََمَن و  َََ َِ َول ََْ ُ َعوَ   ُ و َ  ِ صَََ  ُ وُل  ََُ َن َرل َََ ْد اِْحتَض َََ َهُح. فَق أَْرضَََ

 1َوْحَدتََُ َوَكْونََُ  َتِ مًَ. َ امطفلامش ِه ِد، َوأَْنلَ 

اُء!  أَيَُّها اْلُمْؤِمَُوَن اْْلَِعزَّ

َْ ىِن   ْونِِه َِ َوصَََ َ َْ تَََ َْ ِة ا مُْمُر بِِحَمَ َََ ْلََلِمي  اْمَجِو َََل،  َََ  ِد نَنََ اْْلِ

 َِ َ َْ تَََ َْ ُْلََلِء ا َهَ اَََ ٍة تُجَََ ِرِ  بِِحْكمَََ . َكَمَ أَن َُ  ُوِصي بَِمت صَََ َْ َوِرَعَ َتِِه

 َْ ْ تَِراِ  ِمْنُه َ ْ  عهَتعَمل موام َوبََِْلِ َْ َن  ا َِ َك  ٍة. َو َمََِ ََ بَِشفَقٍَة َوَرْحمَََ َ تَََ

 َ ةً مَنَََ َْ أََمَنَََ َرَكُه ِ  َن تَََ َمََ امََ  ْبَحَنََُ َوتَعَََ ِ لََُ س  َُء ِمْوحَََ َْبِر َََ َْ َُ اْمِعبََُد ا اُ

ِ ِه  ََ  َْد أََشََر ىِمََ اَََ َِ َوَلو  ُ َعوَْ   ُ َجِم عًَ. َوىِن  َرُلومَنََ اْمَحبِ َ  َصو َ 

َِ اْمَحِق قَِة   2"يٌم يُْحَسُن إِلَْيهِ يَن بَْيٌت فِيِه يَت  اْلُمْسِلم   فِي َخْيُر بَْيت  " :بِقَْوِم

 !اْْلَفَاِضلُ أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن 

 ٍَ َ َ اِْاتِمَََ وا َوِح ََِد َن َوُدونَمَََ َْ ِم َُكونََُ َِ َوتَْرِكِه َْ تََ َْ ىِن  ىِْاَمََل ا

ٌَ. َكَمَ أَن   لاَُو َوبٌََل َعِظ  َِ َوأَكََْ َ َْ تَََ َْ وِ  ا ي َعوََ ُحقََُ َْ  ِامت عَد ِ َواِمِه أَمََْ

 َِ ِر  ْرِْن اْمكَََ ي اْمقََُ ل  فََِ اَُو  َْنٌ  ِحْموَُُ ثَِق ٌل. فَقَْد َح  َرنََ َربِنََ َعز  َوجَََ

: ح  َِ ََِ ابِقَْوم َُُّ يمَ  فَأَم  ُُ رْ  اْليَت َُُ َ  تَْهه َُُ رْ . ف َُُ َْه َ  تَ َُُ ائَِل ف َُُّل ا الس َُُّ ا . َواَم َُُّ َوأَم

ثْ  َرب ِكَ  َِْعَمةِ بِ   3ح فََحد ِ

دَّلُوا اْلَخبِيُُثَ   "  و ومَ ِ  ۖ َوََل  َوآتُوا اْليَتَاَمٰى أَْمَوالَُهْم ۖ َوََل تَتَبَُُ بِالطَّيُُ ِ

 4" اإََِّهُ َكاَن ُحوبًا َكبِيرً  ۚ تَأُْكلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَٰى أَْمَواِلُكمْ 

 !اْْلَفَاِضلُ  أَيَُّها اْلُمْؤِمَُونَ 

ر  ٍ  َ   َاَت مَََ ََ  َْد َجمَََ َِ َوَلو  ُ َعوَْ   ُ ََ َصو َ  َْكَر َْ ىِن  َرُلومَنََ ا

َلَ  َطَ َو َََ َِ امل ب َبَِة َواْمُولََْ لُ "، بَْ َن ىِْصبَعَْ  ا َوَكافُِ يمِ  أَََُ ِة  اْليَتُ  ى اْلَجََُّ فُِ

 5"ٰهَكذَا

 
ُل،  1 َصابَة، الُْجْزُء اْْلَوَّ

ِ
 . 302ِابُْن َحَجْر، ِكتَاُب اْْل
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