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كلمة �لتقو�٢

من 
نشغل قلبه بغ& 
هللا (كانت نفسه ُموِغَلًة 
َم  � ُحبِّ 
لعاِجَلة (َ�ْ>َ�
ِنَها �نَّى لُه �	 ُيَعظِّ
َ�َها حقَّ  شعائر 
هللا (يتهّيَأ الستقباuا �( ُيَقدِّ
 yهللا َفِإنََّها ِمن َتْقَو
ْم َشَعاِئَر  َقْدِ�َها!.. ﴿aَِلَك َ(َمن ُيَعظِّ

حلج: ٣٢). فهنيئا للمؤمنني 
لصا>قني شهر ) ﴾�
ْلُقُلو
اجدين  
لسَّ  ،2

ُحلُجَر) و
مع  
لصَّ  � 
لعاكفني  
لصيا@، 

لقائمني مبناجا� 
لّر�ا	، 
لّالِهَجة ِشَفاُهُهْم �نا� 
لّليل )
فيه   
نَاَفُقو ِلَقْوٍ@  (َتْعًسا  
لقر�	.  بتال(�  
لّنها�   �
(�طر
فاْمَتَطْت نفوسهم فيه َصْهَوَ� 
لّشيطا	 باملالهي (
ملقاهي 

ألحلا	،  �
�م ِبَسَماِ� َعْذِa� 

ِهي، (َشنَُّفو)َ (ُصُنوَ� 
لدَّ

لعاملني َمن  �ُمْمِسِكَني عن 
لُفرقا	..! فنشكو -+ 
هللا �ّ

نصبغو
 بصفا2 ) ،�ظلمو
 شهر �مضا	 مبسَلك 
لتََّباِ
�، ال َيْبَتُغوَ	 � �يامه 
لـَمعا� 
لرُّ(حانية 

ألْنَعاِ@ (
لّد(
(ال 
ملَعاِ�َ� 
لُقْر�نيََّة، على 
ملسلسال2 (
لفو
�ير ساهرين، 
(على �ِسرَِّتِهْم ُمْسَتْلِقَني نائمني، َ�َال ُبْعد� ِلَقْوٍ@ غافلني!. 
ليس َلُهْم َحظٌّ ِمْن ِصَياِمِهم -ال 
ْلُجوُ� َ(
ْلَعَطش (ال ِمْن 
َياُ@ 
حلقُّ هو 
لذc �فظ  َهُر (
لتعب. فالصِّ ِقَياِمِهْم -الَّ 
لسَّ

لرَّْ�َ� ( َما َ(َعى، (َيْذُكَر  ) ،yلَبْطَن (َما َحَو
اِئُم  فيه 
لصَّ


ملو2 (
لَبلَى، (َيْسَتِعد لآلخر� لِِلَقاِ� 
ملو+.

لو
ِصُلوَ	  َ(َ(َصَل  َياِ@  
لصِّ) بالَفْضِل  اِبُقوَ	  
لسَّ َسَبَق   

ألنا@. َبِقَي 
َألْجُر َ(ُقِضَي 
َألْمُر َ(َحاَ	 ِقَطاُ�  ِّ��َ Fِِبِوَصا
 ،2ِ

ملْنَكَر  �ِ َلذَّ  � َشْهُرُهم  فذهب  
لغافلو	  �ما  
لثَّمر. 
ِمْن  ُجْعَبُتُهْم  َ(َفَرَغْت  
ملسلسال2،  َحَلَقا2ِ  
ْنَقَضى � )

إلْثِم  َفَضاَلُة  ل�ُهْم  َ(َبِقَي  
لنَِّكا2ِ، ) 
لَفَو
�يِر  َقْهَقَهِة 

َخلِطيَّا2! َ(َلَعْمِرc -	َّ َهذ
 ملن 
ُملْحِزَنا2ِ  �

لِوْ�ِ� (�نو)َ

بالغافلَني  
لَكاِئَنا2ِ   �ّ�َ يا   dَُ�ْحَما  dََفُرْحَما 
ملُْبِكَيا2ِ! 

لغاِفَال2ِ!. فهنيئ¡ uم ُ>ُموُ� 
لنََّد
َمِة يو@ 
لِقَياَمِة حيُث )
َمِة  ْيُر � ُمَقدِّ ال َتْنَفُع 
َحلْسَرُ� (
لـَمَالَمة.. (هنيئ¡ uَُم 
لسَّ
هنيئ¡  
ملحر(مَني.   <ِ�ِ
َمَو  +- ْبَق  
لسَّ) 
خلاِسِريَن،  َ�ْكِب 
َر� مبا َنسو
 يَو@ 
آلخر�، (هنيئ¡ uم 
لتََّخلُُّف  uم 
لـُمَؤخِّ
َعْن ُلْقَيا 
ألنبياِ� مبا كانو
 ¥الفو	 
ألتقيا�، فهنيئ¡ لكم يا 

معشر 
ألشقيا�!.
 ،2
َفَمْن َ�َحقُّ 
لنَّاِ� َفَرح¡ بالعيد َبْعَد �يَّاِ@ 
لصيا@ 
ملعد(>
ُغلَِّقْت  فيها  
جلِحيم ) َفُشِرَعْت،  ُ�يَِّنْت  
جلنَُّة  فيها  
ل§ 

لنُُّفو� ) َفُرِجَمْت،  ُصفَِّد2ْ  فيها  َياِطَني  
لشَّ) َِْ̈د2ْ،  َفُأ

ال تستبدلوا الذي هو أد�
بالذي هو خ�! 
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َفَبكْت،  َ>َمَعْت  فيها  
ألْعُيَن ) َفَسَكَنْت،  َخِشَعْت  فيها 
ُ�ِفَعْت  فيها  
ألُكّف ) فاقَتَرَبْت،  َسَجَد2ْ  فيها  
uَِمَم )
َفَتَضرََّعْت، (
َألْلُسن فيها uَََجْت َفَذَكَر2ْ، (
لبُطو	 فيها 
َ(َكَسْت،  َ�ْطَعَمْت  فيها  َدَقا2  
لصَّ) َفَصَبَر2ْ،  َجاَعْت 
جعل  من  فسبحا	  َفُمِحَيْت..  ُكفِّر2  فيها   �ُنوَ 
لذُُّ)
 � 
ُنو��، ففكر( ُكّل ظالٍ@  ُيْسر� (مع  ُعْسٍر  ُكلَّ  فيها 

ملائد� � يو@ 
جلائز�!، لَِتْظَهَر  ªهذ F)َمْن ُهو َ�َحقُّ بُنُز
َعَلْيُكم حقيقة 
لزَُّمِر 
لَفاِئَز�!. فتفّكر يا َمْن َتَحلَّى ِبَفْهٍم 
(ال َتْرَكن ِمْن َيِقٍني -+ َ(ْهٍم، َ(َتَعوaَّْ باهللا ِمْن َعَثَر
2ِ َقْوٍ@ 
فيه   
َ(َنُسو  �ُنو 
لذُّ َعَلى   
َفَتَماَيُلو 
هللا،  َشْهَر   

ْغَتَنُمو َما 

َر 
ملصطفى � �	 َمْن َصاَ@ َ�َمَضاَ	  
ملعبو>. (قد َبشَّ �
لرَّ
 
َصاُمو َفَما  aَْنِبِه.  ِمْن   @َ َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر  
ْحِتَساًبا )َ ِ-ميَاًنا 
 2ٍ
-ميان¡ (ما 
ْحَتَسبُو
 -يقان¡! َبْل 
ْنَتَقَلْت aُُنوُبُهم -+ َعاَ>
 ،�

ألبر طريق   

ختا�( ما  باuالكني.   
(حلقو ُمْهِلَكا2ٍ 

حلّق نا>مني..  +- 
(ما 
نتهجو
 سبيل 
ألخيا�، (ما َسَعْو

أليَّا@ 
لُغّر، (
للََّيا� 
لزُّهر،  ªخل&، ( هذ
َفاَ�قُو
 َمَو
ِسَم 
َعِلم  
ملَسرَّ
2ِ، (ما )  2
باخل&  ªُ<َِعَبا فيها  
هللا  َر  َبشَّ 
ل§ 
ُهوَ	 �نَّهم َيْسَتْبِدُلوَ	 
لذc هو �>¬  هؤال� 
لَفاِ�ُغوَ	 
لالَّ
 َّ	� 
بالذc هو خ&. فعلى 
لصائمني 
ملسَترِشِديَن �	 َيْعَلُمو

لُعْمر..  yلتََّغي& على مد
�مضاَ	 يدعونا -+ َبْدِ� ِ�ْحَلِة 
ْ>نَاها... َ(َعَو
ِئَق قد َتَفّنَنْت  ِ�ْحَلِة 
إلقال� عن َعَو
ِئَد َتَعوَّ
 ..ªيرضا) �بُّه  ما  (-يثا�  
هللا،   +- ْير  
لسَّ عن  َنا  َصدِّ  �
(عالِئَق قد َقَطَعْت علينا طريق 
لَوْصِل.. فالتَفَتْت قلوُبَنا 


ْنَشَغَلْت بغ& 
هللا، فآَثَر2ْ 
لَعاِجَل على 
آلِجل..!!)
صفحا2  طّي   � �®ا�نا  
جعل  �مضا	،  شهر  ُغّر�  فيا 
 Rستحقا
 
ملستحقني  
هللا،   	
برضو 
لفائزين  مع  ِسِجلِّك 
(ِعْتق¡  َ(َسِطه   � (مغفرً�  �(َّله   � ��ًة  
لر�ا	،  َ(ْعد 
ِمَن 
لنَّا� � �ِخِرª. �بَّنا (جنِّنا من �(لئك 
ألشقيا� 
لذين 
َحرمو
 �نفسهم من بركاتك (َنْعَماِئَك، َفاْسَو>2َّْ قلوֲדم 

لقر�	 (ظهو� �يَّا@ 
حلق (
لفرقا	.. �بَّنا (�>خلنا  �
ُمبعا>
اِئُموَ	 َيْوَ@  
لصَّ d<َُيْدُخُل ِمْنُه عبا 	لرَّيَّاُ

ْلَجنََّة َباًبا ُيَقاFُ َلُه 
َ�َماِنيَنا  َ(َحقِّْق  �بََّنا  َغْيُرُهم.  َ�َحٌد  ِمْنُه  َيْدُخُل  ال  
ْلِقَياَمة. 

ُملْطـَمِئنَّة..  ُنُفوَسَنا 
آلِمَنة   �ْ<ِ
)َ)َ َ>َعَو
ِتَنا  
ملؤِمَنة (َتَقبَّل 
�له  (على  $مد  سيـدنا  على  
للهم  (صلِّ  �مني  
للهم 

(صحبه �7عني.

ِشِديَن أن َيْعَلُموا  َ̀ فعلى الصائمني املس
ِرْحَلِة  َبْدِء   Tإ يدعونا  رمضاَن  أنَّ 
التََّغي� على مدى الُعْمر.. ِرْحَلة اإلقالع 
قد  َوَعَواِئَق  ْدنَاها...  َتَعوَّ َعَواِئَد  عن 
اهللا..  Tإ  �ْ السَّ عن  َنا  َصدِّ  o َتَفّنَنْت 


