
جر� �لعاO0 ��ألعر�K �8 ُيكرJ �ملرH ضيفه 
له  
كر�ما   PQبقد تليق  منـزلة  �ينـزله 

جالًال ملقامه، فإ.� كا� من شرفاH �لقوJ �صفوִדم فإ� �
 �
 كله  .لك  يتجا�\  ��لترحيب  �لضيافة  ��جب   H�08
��ملعنو<  �ملا0<  �الستعد�0  حيث  من   Oaكب مستويا� 
eشد كل �لطاقا� ��لقد��Q تعب�a عن مشاعر �لتقدير 
 fو مقامه، �بالتاg� لعظمة �لضيف  Jلتبجيل ��إلكر���
تكو� �لطاعة 8مًر� ��جًبا. فما بالك 
.� كا�  هذ� �لضيف 
 Qألمصا�  mليجو  Jعا كل   n  Oمر يبعثه  ملك  Qسو/ 
 aلفق� �لبائس  ليو�سي  �8حو�sا  للرعية  تفقد�  عنه  نيابة 
 Hليعني على نو�ئب �حلق �قضا� ،Jميو� �لسائل ��ملحر��
حاجا� �لعبا0، فال شك �8 �لقوJ يفرحو� بقد�J هذ� 
بترقب   Hلعطا� هذ�  ملوسم  �يستعد��  �لكرمي  �لضيف 
ِهالِلِه �طالئع قو�فل ُخّد�ِمه، z 8ال يكو� ما 8قدJ عليه 
مبا سعى  له  �لنا�  ُحبِّ  مستوجب  �لكرمي  �لضيف  هذ� 
 f� م �يقضي حاجاִדم �يقرֲדم منsليهم مبا يصلح حا

8مرهم. فإ.� كا� هذ� حا/ ضيف ممثل مللك 0نيو< فما 
بالكم يا ساO0 يا كر�J بضيف ملك �مللو@ ضيف ليس 

نه ضيف � يعرK �لتاQيخ مثيال له.  ،Kكسائر �لضيو

نه ضيف خفيف �لظل من �s� H�Qال/ يطل. 
نه Qمضا� 
�لذ< يطل بإطاللته �لَبِهيَّة �8نو�PQ �لُقدسيَّة، 8فال ُنكرمه مبا 
يستحق �نكو� يقظني صاحني ال نائمني غافلني..؟! 8ال 
نشكر �هللا تباQ@ �تعا� �مللك �لقد�� على عظيم 
حسانه 
�لشهر  ُغّرO هذ�  
ليه مبا جعل   mفنتقّر �كما/ تشريعه؟ 
�Qة ��8سطه مغفرO ��خرP عتقا من �لناQ؟ فأيامه عند 
 ��a�8 �لزما�، �هي مغنم �خلQ لصائمني كالتا� على�
لذ�< �إلميا�.. �مهبط 8فضا/ �لر�ا� على قلوm �لعبا0 
�لر�حانية، �ترتقي  �ملو�هب  تز0هر ֲדا   ��Q� Kبكشو

من  �ستيقظ  لعبد  فطو�  �لسما�ية،  �لعطايا   �
 �لنفس 
 Pَجَناِنِه ���8 عهد n K8خذ من 8فضاله ��ستضا� ،Pِ0َِقاQُ
مع Qبه بتزكية �لنفس، �تطهa �لقلب، �
مسا@ �للسا�، 
 Oلليل ��لّذكر �تال�� Jحتمل �جلو� ��لعطش، �تنعم بقيا�
ْبِع من عصيانه،  �لقر��.. �بئس غافًال عن ��8نه لئيم �لطَّ
 Pمن مغز� P0حقوقه، �8 �لذ< جّر Hمتكاسال عن �ستيفا
فاقتصر على ظاهرP، فذلك َمْن َحقَّ عليه قو/ �ملصطفى 
� "mQ صائم ليس له من صيامه 
ال �جلو� ��لعطش". 
فما كا� �لصوJ مقتصر� على �إلمسا@ عن �لشهو�� بل 
�تطويع  �ملنكر��  عن   �Qجلو�� بإمسا@  جامع  8مٌر  هو 
من   ،OQألمَّا� جذباִדا  من  �¡ليصها  �تر�يضها  �لنفس 
 Jغيبة �منيمة، فما ُشِرَ� �لصيا� ،Oسبٍّ �َشْتٍم �ُمشاجر
﴿يا  �ألعلى:  �هللا   Jكال n Hجا كما  �لتقو�  .Qيعة  
ال 
على  كتب  كما   Jلصيا� عليكم  كتب  �منو�  �لذين  8يها 

اجمللد التاسع عشر، العدد السادس -  رمضان وشوال ١٤٢٧ هـ - أكتوبر/ تشرين األول ٢٠٠٦ م

كلمة �لتقو�٢

َهالَّ أْكَرْمَنا َضْيف
 ملِك اُمللوِك!!



لنا   Qبر فانظر�� كيف  تتقو�﴾  لعّلكم  قبلكم  �لذين من 
مقصد هذP �لشعOa بالتقو�، 8ال فليتنّبه من جعل شهر 
 J8ما  fلليا�  Hو �§و�، �قضاs n ،َمِطيََّة 8هو�ئه  Jلصيا�
 Q�8كا� ��ملقاهي  �ملالهي  ��Qتيا0  �لتلفزيو�،  شاشا� 
 �
 ،Hشي n Jلشياطني �8 ليس .لك من تقو� �لصيا�

ميانك �ببـركة صيامك!  OQال سمٌّ مهلك يفتك ببذ
هو 
َعِزيٍز َكِرٍمي بني قوJ ساهني غافلني!  َلْوَعِة َضْيٍف  ِمْن   P�
��Pٍ  لو كانو� ِبَحقِّ َقْدPِQِ عاQفني �ªليل 8فضاله موقنني! 
 �8 �ِلُحْرَمِة Qمضا� حالال   �Qم ال يرجو� هللا �قاs فما
َلَذQَْفَت ألجلهم  ِلَحاِلِهم  تبكي   �8  �َ0ْQَ8َ �لو  حر�ما؟! 

.!�Qفسالت منه 8َْنَها ،�Qً�Qَ0َْمع¬ ِمْد
ببشاشة  �ملشا&  كل  �هللا  لوجه  يتحمل  �حلق  فالصائم   
مشا&  من  به   Jيقو ما   n �كأ�   ،Qصد ��نشر�� 
�تضحيا� n هذ� �لشهر، هو مبثابة �نسال عن �لعا��0 

�إلنسانية، �تشبُّه ��قتر�m من �لصفا� �ملالئكية. فامتناعه 
عن �ألكل ��لشرm ��لرغبا� �لز�جية من طلو� �لفجر 

� غر�m �لشمس مينحه فرصة �لتشبه مبالئكة �لر�ا�. 
ظى �لعبد eمى �هللا  ��لقرm منه فيجزيه سبحانه  �هكذ�̄ 
جز�Hً 8َْ�َفى مبا تكفَّل بأمر ُمَجاَ\�Oِ �لصائمني بقوله: "كل 
 ، به!"  8جز�  �8نا   f فإنه  Jلصو� 
ال  له   J0� �بن  عمل 
��لصائم  يدعو Qبه فيستجيب له �كأنه °ذm فضل �هللا 
8مر مشهو0   Hلدعا� ��ستجابة   Jلصو� بني  ��لعالقة  
ليه، 
 PQتوجد �ثا� ،Hَعَكَف عليه �لنبيو� ��لصديقو� ��لصلحا
فيما �ند�Q �8 بقي من �ثاQ كتب �لنبيني �جتاmQ ِسَير 

�ملطهرين .
ُيَو�سي �هللا   .
  ،aلتذك�� Oملو�سا� كما Q �8مضا� شهر 
فيه �لفقر�H ��جلوعى ��ملحر�مني، مبا جتاهلهم من .هبت 
 ،�aف� نصيبا  �هللا   &\Q من  ��متلكو�  ِبِفْطَنِتِهْم،  ِبْطَنُتُهْم 
فيه  ��لعطش  �هللا �جلو�  منه فط�a!، فجعل  ينفقو�  �ال 
%ر�مني،  مظلومني  بائسني   Jٍقو eا/   �aًتذك� ِسْلَو�ًنا 
لَِتِر&َّ �لُقُلوm، �َتتَِّقَد �ألْكَبا0ُ من َهْوِ/ �لُكُر�m، �ليكو� 

كر�ما  8يامه   n  Jلطعا�  Jطعا
� ��لصدقاُ�  �إلحساُ� 
َ�ُجو�0ً، كما  كا� Qسولنا �لكرمي �ملبعو�Q ³ة للعاملني 
�، 8جو0 ما يكو� n 8يامه حيث يكو� كالرِّيِح �ملُْرَسَلة  


�Q0كا منه حلقيقة هذP �ملسألة.
ممن  °علنا   �8� �قيامنا  صيامنا  يتقبل   �8 �هللا  نسأ/   
�لر�ا�  �مللك  �هللا   �
  mتقّر� Qمضا�،  8كرJ ضيـافة 
من  لنكو�  ��ملجاهـد��،  ��لعبا��0  بالطاعـا� 
Q8باm �لقياJ، �ملحافظني على �m�0 �لصـياJ، �لقائـمني 
n ُجْنِح �لظالJ، �لفائـزين بتجليا� �لر�ا�، �لغامنيـن 
غنـيمة �لصا0قـني، �لناجـني من عذ�m �جلحـيم.. 

�للهم �مني.

٣
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آه ِمْن َلْوَعِة َضْيٍف َعِزيٍز َكِرٍمي بني قوم ساهني 
قِّ َقـْدِرِه عارفني  غافلـني! وآٍه  لـو كانوا ِ[َ
وbليل أفضاله موقنـني! فما �م ال يرجون 
ْرَمِة رمضان حـالال أو حراما؟! هللا وقـارا وِحلُ

َلَذَرْفـَت  ـم  ِ�اِ ِحلَ تبكـي  أن  َأَرْدَت  ولـو   
ألجلهم َدْمعًا ِمْدَراًرا، فسـالت منـه َأْنَهارا!.




