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، جِلِثا، نيؼاشيةٍا دفف قًِٓ ٌَ نيد ، احلٍد هلل اذلي أقـً ىلع قتاده املِث 9341َطعبان  52
َِثو وضًل اهلل ىلع قتده ورسٔهل ، ِثوفخد هلً ةّ أةٔاب اجلَ ، حكو الطٔم ذطِاً ألويلائّ وُح

َِثو دلايع ليٓدىاحمٍد    /أٌا ةكد. وىلع آهل وأضراةّ وسيً تّسييٍاً نثرياً ، الُّس
وكد ، إيلم حمتٔب ّسخررض يف كيتم اآلن أذَب وىت، ِخيِاليِا وحُ حَ  فيِخق اهلل حلٔىً 

ا.  ًٌ ب ، أذد قرش شٓراً أي اُخـرحَّ ثالثٍئث وثالثني ئ ٔدحّ ْو َت ةلدوٌّ وق أُم برُشر
إُم ةكد أال  ؟!ىلائّقِد واسخبشارك ، نيف حلٔن فرذخم ةلدوٌّ؛ خالل أيام كالئو

ًدى }/إُّ، ك هلسخيىق ذتيتًا ؼال اُخـار مخّسث أيام َُ ٍِ امُْقْرآُن  ًِْزَل فِي
ُ
ِي أ ُر َرَمَضاَن اَّلذ ُْ َط

َدى َوامُْفْرقَانِ  ُُ ْ ٌَاٍت ِوَي ال ٌذاِس َوَبِّي  .{لِن
نٍا رمغان أن حخأْب ىلدوٌّ أول اىكالٌات ادلاىث ىلع شٔكم احللييق لإن أول 

ٌَ حكـيً شكائر  ْٔاتلأْب واالسخكداد ْذا إذ أن ، ىلدوم ذتيب اغئب ٌَ سفره حخأْب
َِى امُْقنُِِب }/ اهلل حتارك وحكاىل اىلائو ا ِوي َتْق َُ ِ فَإِّنذ  .{َذلَِك َوَوي ُيَعِّظْه َطَعائَِر اَّللذ

كال نٍا ، أن حمتث األقٍال الطاحلث واالسخبشار ةٓا فرع قَ حمتث اهلل قز وحونٍا 
ِاْ }/ حكاىل ٌُ ِّيَي آَو ا اَّلذ وذ

َ
ِذهِ إِّيَىاًًا فَأ ََ  ٍُ ّيُُكْه َزاَدثْ

َ
ه وذي َيُقُِل أ ُُ ٌْ ًِزمَْت ُشَِرٌة فَِى

ُ
َوإَِذا َوا أ

ونَ  ْه يَْصَجْبِِشُ َُ ْه إِّيَىاًًا َو ُُ أن املشلث انلاشئث قَ االحخٓاد يف  واسخررض، فاسخبرش. {فََزاَدْت
ُح الطدر، ويتىق األحر، اىكتادة حذْب  . وََشْ

ْٔ / كال حكاىل، فيّكلد اىكزم الطادق ىلع االسخهثار ٌَ األقٍال الطاحلات أال فيخ }فَيَ
} ًْ ُٓ َ ا ل ََ ىَََكَن َخرْيً َعُدواْ َلُ }/ وكال، َضَدكُٔا اهلل

َ
ُُروَج أل

ْ
َراُدواْ اْل

َ
ِْ أ َ ةً َول  .ََ{ ُعدذ

رُ  ِْ ِر َرَمَغاَن َواىَْلَِاِديُو حُْز ْٓ َْ َش ٌِ َوِل يَلْيٍَث 
َ
ِِب َؼاِىٍب يِف أ

َ
َُ أ َِ ُيخًَْل ، َخَرَج َقٌِلُ ْب َوِكَخاُب اهلل

ٍََّساِحدِ  ْ ََ اْْلََؽاِب يِف َقْْبِكَ / َفَلاَل ،يِف ال ُر ْب ٍَ َُ لََم يَا ُع َر اهلل َٔ رَْت ، َُ َٔ ا َُ ٍَ  .َمَّساِحَد اهللَِ ةِاىُْلْرآنِ َن
ُّ َيُلُٔل و َُ َعِْ ُر رَِِضَ اهلل ٍَ ُر َرَمَغانَ / ََكَن ُع ْٓ ْن َيُلَٔل / إَِذا َدَخَو َش

َ
ًْ أ َذُدُك

َ
ُضُٔم / يْلََخِق أ

َ
أ

كُُٔم إِْن كَاَم فُاَلنٌ ، إِْن َضاَم فُاَلنٌ 
َ
َِ ، َوأ ْو كَاَم فَيْيَْخَكْو َذلَِم هلِل

َ
َْ َضاَم أ َٔ يِف ، ٌَ كِئُا اليَْغ

َ
َوأ

 َِ َر الَطاَلةَ ، َمَّساِحِد اهلل ـَ ا اْنخَ ٌَ ُّ يِف َضاَلٍة  َُ
َ
ًْ أ َذُدُك

َ
ًْ أ  .َويِلَْكيَ

ويكدون ، شٓرًْ أًُٓ يّستثلئنيث وبغاة الرش أْو اىغف اَش يرحلتٓقالٌث إن أول 
 .ويٍِكًٓ الذلات، قًِٓ الشٓٔاتحيخب ّ ألُ؛ أياٌّ ويلايلّ وسااعحّ
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 /وأخذ ينشد، راعً ذفيٍا أكتو رمغان عاق ةّ ، غالم سفيّ قَُذيك 
ِم ال اكن وي طُ طُرُ  داعنَ   َر ادلَرِ ــده آـخـطُراً بع ىُت ــوال ص          رـالص

 الظُرِ ىلع شجعدّيُت قِيم ىلع الظُر ال          ِة ـــــبق امُ ــفنِ اكن ُيْعِدّيين األً
 .ٍات كتو أن يطٔم رمغان اآلخرف، ًرامراّصع يف ايلٔم فَكن يُ ، عفأضيب ةٍرض الَّصْ 

فيٍا أكتو رمغان أخذ سيدْا اجلديد ، ةاع كٔم ٌَ الّسيف حاريث هلً ألذد انلاس
لاىج ف -ايلٔما نٍا يطِف نثري ٌِ-سخلتال رمغان يخٓيأ ةألٔان املؽكٌٔات واملرشوبات ال

وأُخً ال حطٔمٔن إال يف / فلاىج، السخلتال رمغان/ كالٔا؟ ملاذا حطِكٔن ذلم/ اجلاريث
ال ذاحث يل ، ّلكَٓا رمغان واهلل ىلد حئج ٌَ قِد كٔم الَّسَُِث قِدًْ نأُٓا؟! رمغان
 .ورحكج إىل سيدْا األول، رُُدوين إيلًٓ، فيلً

وي أدرك طُر رمضان وله ّيُغفر / فٓو حكخب أيخ املؤٌَ أن حْبيو ميم الٔيح يلٔل
فٍَ لً حِيّ الرمحث  !؟آوني/ داعئّ ةكد خييو الرمحَ الطادق يلٔلثً ، ل باعده اهلل يف انلار

ولً  ،وٌَ خاض ابلرر اليخاج، وال يٓيم ىلع اهلل إال ْالم !؟ٌف لك ذلم فٍىت حِاهل إذن
ْر فٍاذا يؽٓره َٓ  ؟!.َيَؽ

. وكٍا أن ليخري يْبز كرب رمغان ستاق املفّسديَاملّسدديَ وبني ستاق اىؽائكني 
 ،وٌَ ةغاة الرش يف ْذا الشٓر الهريً املخْبحات ةزيِثةاغٔن، فإن ليرش ةاغٔن ؼاغٔن. 

 .الاليئ يتغني اىفّساد ةاإلرصار ىلع إؿٓار الزيِث لألحاُب ٌَ الرحال
كتيد ةلً أن و، نرش اىفّساد وإشاقث اىفٔاذشٌَ  أكّصوا/ يا أْو اىفَ واإلقالم

ٔحاً ، انلاس قَ سبيو اهلل قز وحو طدواٌَ حٓدكً تل احغاقفٔ  .وحتغْٔا ق
الشاشات ميٓيات ِفُروا ٌَ اقلدوا اىكزم ىلع أن ح/ كريتًا الرمغاُئنيا أيٓا ف

ًْ كؽاع اىؽريق إىل  مشاْري اىفَ واليكبإن ف، فراركً ٌَ األسد والّسِاةات واىلِٔات
ْوََلَِك ّيَْدُعَِن إََِل }/إًُٓ ممَ كال اهلل فيًٓو، اهلل

ُ
ٌذ أ َ

ْ
َِ إََِل اْل ٍِ انلذارِ َواَّلُل ّيَْدُع ِ  .{ِة َوالَْىْغِفَرةِ بِإِْذً

ف حؽاوقًٓ يفه، وزُا األذن، يدقُٔم إىل زُا اىكنيواليكب أْو اىفَ يلفيم أن و
حترم  ُٓار رمغانإذا نِج يف ةم وأُج وكيف  ؟!حرحٔ األحر بشٓر مغاقفث األحٔروأُج 

فهيف تّستتيد ٌا ْٔ ، اٌخثااًل ألمر اهلل ؛والشٓٔةرشاب ٌَ اىؽكام واليف أضيّ احلالل 
 ؟!اىفاحرات الّسافراتذرام كؽكاً ٌَ إؼالق ابلّص إىل 
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ُربذ قائه حُّظٍ وي قياوٍ / ذني كال انلاضد املشفق احلريص قييِا  أشد زحرأال ٌا 
 .ُّظٍ وي صياوٍ اْلُِع وامعطضوُربذ صائٍه ح، الصُرُ 

حفلد املراويج ٌَ حرياُم ٍَ األقٍال املغفٔل قِٓا ف__________2________
ًٓ، وأكاربم  وبّسداد ٌا ، ىلع شلك ْديث إؼكام اىؽكامبو اْلفيث لطدكثةاواذفؾ ٌاء وحْٔ

ةم، فاهلل يكيٍم وسيخزيم  ٔادون أن يكيٍ تّسخؽيف ٌَ فٔاحريًْ يف ابللاالت والهٓرباء
 .وجاره جائع ،مّيس املؤوي اَّلي يظبع/ كال  .اجلزاء األوىف

كال/ قٌل  أىت رحو ضديًلا هل فدق قييّ ابلاب، فخرج الطديق، وكال هل/ ٌا حاء ةم؟
ً ديَ ؤْ ابلاب  أغيقأربكٍائث درًْ، وأقؽاه إياْا، ثً ضديلّ هل  َكدَ ف .أربكٍائث دْر

فلال/ إٍُا أةلي ألين لً أحفلد ذاهل  !فلاىج هل امرأحّ/ لً أقؽيخّ إذ شق قييم؟ !يتيك
 ذىت اذخاج إىل ٌفاحتيت!!

ا،/ كَاَل انَليِِبُ  ََ ِرِ ُُ ا ِوْي ُظ
َُ ا َوُبُطُِّن َُ ِ ا ِوْي ُبُطًِ ََ ُِر ُُ ٌذِة ُغَرفًا ثَُرى ُظ َفَلاَم  إِنذ يِف اَْل

َْ ِِهَ يَا رَُسَٔل اهلِل؟ كَاَل/  ٍَ ِ ْقَراِِبٌ َفَلاَل/ ل
َ
 أ

َ
َعاَم، وَأ ْطَعَه امطذ

َ
َطاَب اللََكََم، وَأ

َ
َداَم الِصَياَم، لَِىْي أ

 .َوَصَّلذ بِالنذْيِل َوانلذاُس ّنَِيامٌ 
فأؼكًٍٓ ؼكاٌاً يشخُّٓٔ أذب إيَل ، ألن أدقٔ قرشة ٌَ أضراِب/ الّسيفكال ةكظ )

ٔ ضائً) .(ٌَ أن أقخق قرشة ٌَ ودل إسٍاقيو ، وَكن نثري ٌَ الّسيف يؤثر ةفؽٔره ْو
ً قِّدُ وربٍا قيً أن أْيّ كد رَ ، اٍل واملّساننياكن ال يفؽر إال ٌف ايلخ ةَ قٍرا فٓذا ، ْو
كال أةٔ الّسٔار َ ال يأكو إال وٌكّ عيف ىلع إفؽاره. ٌَ  ًٌِٓو .يفؽر حيم اليييث فال

إن ، ػ وذدهٌا أفؽر أذد ًٌِٓ ك ،اكن رحال ٌَ ةين قدي يطئن يف املّسخد/ اىكدوي
 .(يّ ٌف انلاس وأكو انلاس ٌكّفأك، وإال أخرج ؼكاٌّ إىل املّسخد، وحد ٌَ يأكو ٌكّ أكو

                                                 
 (9111(صحيح ابي ـخزيىة )9)

 .(95139( ، وامطربان )995فرد" )ابلخاري يف "األدب امل رواه(5)

 (9153(شنن امرتوذي )4)

د هلٌاد بي الرسي )3)  (432/ 9(الَز

 (11)صبي رج الاـخجيار األوىل و (24)صالكرم واْلِد لنربجالن(2)

 أخذ انعدة نهىفبة قبم ادلىافبث، وأذلهنب تسددرا  اذلوىاث، ن  قبم انوىاث الوأرشدنب  نههم وفقنب نهصبحلبث قبم ادلهبث،ا

تبهغه وبهغنب نب ال دحيبث،اآلخزة تسزور انوهب ننب يف اندنيب نذة ادلنبجبة، ويف  عنب خطبيب اخلطىاث إىل اخلطيئبث،وارفع 

م طهز قهىبنب ن  انههعنب إنيك وارحم وقىفنب بني يديك انههم اجعم نعدهدنب عهيك، وتضز  آنبننب وأعهبننب ن  اخلرياث

 .ن  شز اجِلنت واننبساألدنبس، و

وطهز تسزائزنب،  انههم أرخص أتسعبرنب، وآن  أوطبننب، وحس  أخالقنب،

أنىاتنب، وامجع عهً اذلدي شؤوننب، وطيب أقىاتنب، ووفق والتنب، وارحم 

انههم أْنق عهً اننوىس ادلضطزبت تسكينت، وأثبهب فدًحب     .واقض ديىننب

قزيًبب  ربنب اهد حيبري انبصبئز إىل نىر ، وُضَهبل ادلنبهج إىل 

 .صزاطك، وانزائغني ع  انسبيم إىل هدا 


