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 حتاشري رمضاُيث
3/9/9339ْ 

 :اخلطتث األوىل
 :أٌا ةػد

ََِّ،َوطاكْجَاألرضَلََُحِهرْتََرٌاديث،َمخصنيَحليثًََةػدََ ،َالصٍاءَة
َََٔوأصتصَََإحلّ،َاجلاِسََضىتَسفاهَأضُبََاجلاُسَََُّواسخنتََ َةنيَََوضيًداَْو

َهلا..َالَلٔنَََةاْخثًََهيفَُظرََِاحلياةََُاجلاس،َوأصتطِجَ
َأصتصََ َوضاُلََـيٍا َاألرُضََطاكْجََْهاا َرضتجَغييّ َةوَةٍا ؛

َساءحَُْفصََُغييَّطاكْجَ َسِبيّ= َةني َاىيت َوٌاََحتاشيََُّّ اىفرج..
َ!إذاَضيجَٓاأُفاشَََ!َوٌاَأمجَوَٓاَإذاَْتجروائَََأمجَوَ

ةأىلعََِادييََُىلعَستوٍََصارٍخََـإذاَةصِٔتََ،ٌّعَُفصََِاسالصًََاكن
َ!ةٌََالمَأبشََْنػُبََ:َياّصٔحَِ

ََْ َيك َوضدهَلً ٔغدٌََلهػب َاىفرحَم ٌَػََّ،ٌع َاشخبشت ةو
ًٌََذلمَاحلٔمََُـاكنََ،َْاةأسََِاملديِثَُ ٔدًَئ َطيتث،َـرضْجََاَيفَحاريظَِاَمشٓ
ٌَََاةدءًََاملديِثََِةئحاِتََابلٓشثََُوؽٍرِتََ،طيتثَستاَلََنػٍبََةفرِحَ
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َيلُٔلََأٌٓاُتََضىتَشاؽًلََنػٍبََأمرََُاكنَََإذََْاجلتٔةََِةيِجَ َاملؤٌِني
َُبيَِحٔبتَََاللََُـأُزَلَ"َغِّ:َاللََُرضََ َىلع َاللَُِا َصىل َوشيًَّ ،َغييّ
ََََاآلعرََُاثليُدََةقَََضنيََ غييَّوشيًََصىلَاللََُاللََِالييو،َورشُٔلٌََ
يفَأمري،َـلالٌََػِيثًََ،يفَشأينَحمصِثًََشيٍثَََشيٍث،َواكُجَأمََُأمََِغِدََ

:َكاىْجَ«َىلع نػب يَب سيٍث تِ  يا أم  »غييَّوشيً:ََصىلَاللََُاللََِرشُٔلَ
ٔمَ  ا حيطٍؾً اجلاُس إذً »إحلَّـأبشه؟َكال:ََأـلَأرشُوَ  فيٍِػُٔؾً اجل

َاليييث سائرَ  َصىلَرشُٔلَ« َصىلَاللَغييَّوشيًَصلةَََاللََِضىتَإذا
َ."اللَغييِاَةخٔبثََِآذنَََاىفشرَِ

 
ُ
َحلظاُتََه(إحلّ فأبرش رسو)أفال أ َحتخَ،حارخييثَـرٍحََإُٓا ٍَُوَال

ٔغُبََ،اتلأسيو َُ َ:املؤٌِنيَكئُبََوحيَمََ،اىتصٔيؿَوالَتصخ  )ال يؤٌ
َ.ّ(جلفسِ  حيُب  ألخيّ ٌا ؽً خىت حيَب أخدُ 

صىلََاللََِرشٔلََِضنيَحيلاْاٌَََيفََِالهربىَلهػٍبََاىفرضثََُاكُِجَ
ٔمٍ  خبريِ  أبرشْ "َ:غييَّوشيًَاللَُ َ"!غييم ٌِذ ودلحم أمم مر   ي

ٔشطْجََ،عادلةَرةٍَيفَذانَ،عادلَـرٍحََإَُّئمَُ َةابلٓشثََِـيَّطيتثََُح
َجبتاهلََِ،والرسور َوحراةَِوكأُٓا َوأْيَِا َٓا َسصدََِزيِْجَحٓا ةَََنػِبََيف
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َالٔاضد.َالٔاضد،َواىليِبََاجلصدََِروحََُإُٓا!َرضَاللَغٌَِّالم
  !أختيت يف اهلل

احلليليث،ََةاىبشائرََِةاىفرِحََْهااَضالَالصطاةثََِدلخٍعََُإذاَاكنََ
َََُ،الرباُيثَاىبشائرَِ َحن َةاجلا َونصػدََُالَُفرحََُـٍا َوُخٔاىصََةٓا، ةٓا،

َُا؟!ِاَومصاسدَِِاَودلخٍػاحَِةئحَِٓاَيفَةبرَِ
َْ "ساءَغِدَاىطرباينَََ حدخيّ  رسورٌ  إىل اهللِ  األغٍالِ  أخبِ  أن ٌ

ًَِإوَ"،ىلع مسيً َأغظ ٌََ َحبشيََُالرسورََِن َََِْٔ َيفرضّ،ََاملؤٌ ةٍا
َكيتََِالرسورَََويدعُوَ َىلع َاإلعٔة َأيٓا َـأبشوا َأبشواَالصائٍٔنّ، !

َكًَْاا:شٓرََِٓاَيفَةدايثَِكََِاخليََِأةٔاِبََ،َوأبشواَةفخِصَكًَْاابشٓرَِ
غََأيبَْريرةَرضَاللَغَِّغَََصطيٍصََةإشِادٍََروىَاىرتٌاي َ

ِر َرَمَضاَن إَِذا ََكَن "َغييَّوشيًَكال:َصىلَاللََُاجلبَي ْٓ َْ َش ٌِ ُل حَلْيٍَث  و 
َ
أ

ًْ ُيْفَخحْ  َٔاُب اجل ارِ، َفيَ ةْ
َ
، َوُغيَِّلْج أ َِّ َياِطنُي، َوَمَرَدةُ اجِل َدِت الش   ُضفِّ

َِاٍد:  ٌُ َِاِدي  ا ةَاٌب، َويُ َٓ ِْ ٌِ ًْ ُيْغيَْق  ِ ِث، َفيَ َٔاُب اجَل ةْ
َ
ا ةَاٌب، َوُػخَِّدْج أ َٓ ِْ ٌِ

كْ 
َ
ََ اجل ارِ، يَا ةَاِِغَ اخَلرْيِ أ ٌِ ِ ُعَخَلاُء  ، َوّلِِل  ْكِِصْ

َ
ِّ أ تِْو، َويَا ةَاِِغَ الرش 

َ."َوَذلَم ُُك  حَلْيَثٍ 
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َ،ذلذنيَحليثَيفَِكََحخهررََُؽِيٍثٌَ،َحليثَيفَِكََشاحنثٌََإُٓاَـرصثٌََ
َحليثَََأنَحكٔنَََسديرةٍََـيػيمَحتظَٕـيَّةيييثٍََأعاَاإلشلمََِـأبشَْ
َا..ضلَ َاىػٍرَِ

ًُ فئ حدري  ٔال  امـــــوليطي ليطالةِ  ْج ٌا دريِا ... حلِّ  اىػ
ًُ  ... إذ غشَ  ضيٍف  ْذا خريُ  ةين اإلسالمِ   ذرا الهرام الهري

  ٍ ًِ السجايا ... وجيٍػُ  ؾً ىلع خريِ يي  اىػظام ؾً ىلع اهلٍ
 !أْو اىلرآن يا

 زن رن مم ام  يل  ُّٱواىلرآن:ََاىربكثََِشٓرََُ،كًَْااواَبشٓرَِأبشَُ

ىكًََِْيئاًََََّ جنيم  ىم مم خم حم ُّٱَ،َّزي ري ٰى ين  ىن نن من
َكًٌَعَسربيَوَُبييََشِثَََ،واملدارشثَاإلكراءََِحتئنَـيَّدلالَسََ،بشٓر

ٌَََََِضديِدَنٍاَيفَالصطيطنيََوالصلمََُغييٍٓاَالصلةَُ  غتاس:َاة

ٔدَ  ضىل اهللُ  اهللِ  َكن رسُٔل »  ةاخلري، واكنَ  اجلاِس  غييّ وسيً أج
ٔدُ  ُرىََوحنََ،جلاَأنَُفرحَـطق ََ،«..يف شٓر رمضان ٌا يؾٔنُ  أج

اهَادلوراتَاىلرآُيث،َْاهَاحليلاتَاللََِةفظوَِ ِاَيفَسٔاٌػََِحِتشََُْو
ا..َُومصاسدَِ  
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ٔدةًَ ََْوٌائدحََِإىلَاىلرآنََِوحنََُرىَغ َنصاءًََاملشخٍعََِأطياِفََِكٌَََّ
يفََاملشخٍعََِوحنََُرىَتصاةُقََُبخٓزََُالَنيَؿَ..َااَوصؾارًَنتارًََورساالًَ
ةٓيز،ََيفٌَِظرٍََ،واملصاسدَواملػاْدََِيفَابلئِتََاىلرآنٌََِدارشثََِإضياءَِ
اَاالنشاحََُوضيثٍَ اَاجلٔر،َويػئْ  والرسور.َرمظاُيث،َيكصْٔ
ًَََاحلٔمَََّوضصَُُٔ املجخٍع! خطٔنِ إىل  َُػ َََْاىنصاءََََُْاىنصاء،

َاكُْجَأي َ َََ،املِشتاتَََْالصاُػاُتََ،ََٓغظيًـشأََُُ،مٔاكػََٓا ْو
َ،املشفلاتَاألعٔاُتَوَالصاحلات،َاألٌٓاُتََََْ،الصادكاتَابلاذالُتَ
َاىطائػاتَوابلِاُتَ َابليجَختدمَُ، َصاةرةًََوحلٔمََُ،إضداَْ َشأُّ َىلع

ٍََِشانرة،َوحزدادَُ َـائزةٌَضتًاَلرمظانَىػي َأُٓا ٓاَيفَعدٌخََِ،ٌأسٔرةَٓا
َوذويٓا،َألْيَِ ٌَػاشَََـيئَْٓا َالصاحلثََُـخيَمََ،مرةَُصٔمََُالرسالََِنِا

َمرةًََحصٔمَُ ٌََِمرحني: َساءليصائٍنيَاْةإـطارََِومرةًََٓا،ةصيا َوكد ،َ
ُّ اَل »مرـًًٔع:ََاىرتٌايَيَغِدََ  ُ

َ
ْجرِهِ، َغرْيَ أ

َ
ٌِْثُو أ ا ََكَن ََلُ  ًٍ ِ َر َضائ َْ َػط  ٌَ

ًِ َشيًْئا ِ ائ ْجِر الط 
َ
َْ أ ٌِ ُِْلُص   .«َي

الًٍَََنريَسٔادٌٍَعََنيـإُمَحخػاميَ،يأبشَاملتاركثََُاملرأةَُـياَأيخٓاَ
َ.َّ ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱَاىػاميني:َأسرَََيظيعَُ  
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َ
 يف رمضان: األغذارِ  ِا أَْو أختتَ 

ٍََِمجػاءَََلألٌثََِرمظانَََإنَبشائرََ َلصطيطَِلصلي َنٍا َملريِظَٓا ٓآَا،
َلصطيطَِ َأبشَْنٍا َََُِيثَََـإنَ َاملريض،أيخََٓا، ٌَََّغٍيََِأةيؼََُاملؤٌ

َأبشَْاَجتارةََُواجليثَُ َـشٔكََُىػيٍاء، ََالهتيََُمأيخ َصدرَِاذلي كَيف
ٔاٌاً »َ:يػيٍَّاللَواىليامََِليصيامَِ ا، وال ، ٌا رسحً مسريً إن ةاملديِث أك

ٔا ٌػؾًكطػخً واديً  ٔا: يا رسَٔل «ا إال َكُ ُْ  ، كال ةاملديِث؟  ًْ اهلل، و
ًْ »كال:  ََيفَالصطيطني.َواحلديُدََ«ًٓ اىػذرةاملديِث، خبَس  ْو

ٔائدِ اىلائٍني ىلع أختيت   !يف رمضان اتلفطريِ  م
َ،َأُخًٌَََبشائرَِغتادهَخلدٌثََِاصطفاكًَاللَُ،َرمظانَجنٔمَُأُخًَ

َ!اىبشىَليبشى؟َأشُٔقََـهيَؿََ،ِاَيفَرمظانأٌخَِ
َِِ ََكًَاألسرَُحلٓ اكَُالٔاـر، َصىلَاللََُاللََِاىبشىٌَََرشٔلًٌَََِْو

ََْغييَّوشيًَ َصىلَاللََُاللََِغِّ:َأنَرشَٔلََةََعادلَرضَاللََُزيدٍََـػ
َْ  فلدْ  اهللِ  ا يف سبيوِ اغزيً  ٌَ جٓزَ »غييَّوشيًَكال:َ  خيَف  غزا، وٌ

َّ.غييٌَخفٌقََ«غزا فلدْ  خبريٍ  اهللِ  ا يف سبيوِ اغزيً 
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 ََُ ََِّْااَاحلديِدََيف َّأنََيفَشضََِةطالٍََُلوَاة ٌَََأنََكٌََََاىفل

َاىػامو،َوإذاَأعربٌَََروََِغييَّأسرََُـييٍػنيََِةرٍََمؤًٌِاَىلعَغٍوََِأًعنََ
ََّٔؽزا،َـهالمٌَََـطرَََاغزًياَـلدََْأنٌَََسٓزَََالرشُٔلَ اَأوَك ًٍ اهَصائ

ٌَِ َصٔ َوكالَمَىلع ،َََّْ َيخضاسًََأًعنٌَََ َةٍا ٌَػخًٍرا َأو َةَِا َىلعَلٔى ّ
ٌَََِّضىتَيأتَََّأوَغٍرحَِضشَِ َاللََِةإذنََِهأسرََِـيٌَّرُوََ،ّذلمَىلعَحٍا

َحػاىل.
ِِجِّ َغييال َْ فُئِضَم َرْشَفٌث ... ةَي ْج ألْخشاءِ الش  ٌِ  َرَمضاُن ْذي 

َُٓدى وُكٓٔال ِجْئِا ٔا ال ًَ يف ىِلاَك.. وحنَخيف ... ةَم فِْخيًث َغَرفُ َِْػ  جلَ
ٔاُِحُ  ْثٔيً  ولََم اجَل ٌَ و اغِديًا ... 

َ
  ََتِو ةّ رًِضا وَؼُتٔال اراحئًا أ

َ
َ
َ
َ
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َ
َ:اثلاُيثُ  اخلطتثُ 

ََ:أٌا ةػد
َالشٓرَِ َْاا ََيف ًَُأيًظا َاألضرارَُأسرََُيػظ َأيٓا َىلعَاملراةطٔنَكً

َََِاىػليدةََِذؾٔرَِ ََِ،َدـاًًعَواألٌََوادلي َ.واحلرٌاتَواألغراِضَََغََادلي
َـاصربَُ َىكً َواضتصتَُِْيئًا َوأعيُصَوا َاجليثََٔا وسو،ََغزَ َللََِٔا
ٔدََِـإُكًٌَأسٔرونَةإذنَِ ٔغ ََ.اللَالل،َـائزونَةٍ

ًٌََحرػُبََِاأٌخََِىئَاكُجَسراحَُو تشخيكٌََََاىلدُسََاكُِجََوىئََْ،اد
ٔد؛َمؤامراِتَ ًَََحػاىلَاللََِةإذنََِيفَرمظانَََـيػّوََيٓ َاآلالمَةيص
َكدََْواجلِانََُ،ٓاأةٔاةََِةفخِصََاللََُأذنَََ،َـٓاهَالصٍاءَُاآلْاتَوشهٔنََ

ََواجليانََُ،ٓاجَأةٔاةَُشغََ
ُ
يفَأيخَاحلائسَٓا،َإنَلمَأةٔاةَََُقَيَِؽَْكدَأ

ٔغدًََرمظانََ ٌََاىلئبَـٓااََأنَيرحتَوََلييأِسََآنَََاٌَعَالرمحث،َكدَْم
 خي حي جييه  ىه مه جه ين ىن ُّٱَ:الهربىَةدرٍَ،َشُٓرَواىفرحَاألموََِشٓرَُ

 خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱَ،ََّ يي ىي مي

 جت هب ُّٱََمهث:َشُٓرَـخِصََ،ََّ مي خي حي جي  يه ىهمه جه ين ىن من
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 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حت

.َّ مصخص  
ًََُةادلًعءََِاللَََـاللََ َالصائ َادلًعءَََأيٓا َولٔادليم،َجلفصََِاىلائً! م

َوألْيَِ َوملََلَضٌقَمَوبرلَِوألٌخَِمَوذلويم، ََََك، َاألضياءََِغييمٌَ
َوادلًعء.َاىػتادةََِواألمٔات،َـٓااَشٓرَُ

ٔذُ  ََ  ةاهللِ  أغ  حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مض ُّٱالرجيً:  الشيطانِ  ٌ

.ََّ  حل جل مك لك خك حك جك  مقحق مف خف  

َ
َ


