
 13 من 1  

 !ضىل اهلل عييّ وشيً يف رمغان ْهذا اكن
01/9/0349ْ 

ا ةعد ٌَّ   :أ
 َُ َْ َخَطاٍء ّ يف صديدِ  ختانَ  روى اة َخ

َُا َوُختَيْ  /كَاَل 
َ
ْْيٍ لََعَ ََعئَِؼثَدَريُْج أ ٍَ َُ ُخ  ، ُس ْب
ْن حَُضوَرَُا /َذَلاىَْج ِىُػتَيْس

َ
 /فَلاَل  ،كَْس آَن لََم أ

كُُٔل 
َ
ّْ يَا أ ٌَّ ا كَاَل  أُ ٍَ ُل ُزْر ِغتًّا حَضَْدْد ُختًّاَن وَّ

َ
 ،اْْل

ِشهِ  /َذَلاىَْج  َْ  ًْ َْ َرَطاَُِخُك ٌِ َُ  ،َدُغَُٔا   كَاَل ة
ْْيٍ  ٍَ َْ  /ُخ ٌِ  ِّ يِْخ

َ
ٍء َرأ ْغَجِب ََشْ

َ
يَِا ةِأ ْرِِبِ

َ
 أ

فََعَهخَْج  ،غييّ وظيً صىل اللُ  اللِ  رظٔلِ 
ًَّ كَاىَْج  ََ اليَّيَاِِل كَاَل  /ُث ٌِ ا ََكَن حَلْيٌَث  ٍَّ َ ا "يَ ل
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َتَعتَُّد اليَّْييََث لَِرِّب 
َ
ِ  /" كُيُْج ََعئَِشُث َذرِيِِن أ َواَّللَّ

ِخبُّ كُْصبََم 
ُ
َك كَاىَْج  ،إِِّني َْل ا ََسَّ ٌَ ِخبُّ 

ُ
 /َوأ

ًَّ كَاَم يَُصِّلي كَاىَْج  َص ُث َّٓ ًْ يََضْل  /َذَلاَم َذخََط فَيَ
ًْ  /َحتِِْك َخَّتَّ ةَوَّ ِخْجَصُه كَاىَْج  ًَّ ةََكٕ فَيَ ُث

ُّ كَاىَْج يَ  ًَّ ةََكٕ  /َضْل َحتِِْك َخَّتَّ ةَوَّ ِِلْيَخَ ُث
رَْض فََجاَء ةََِلٌل 

َ
ًْ يََضْل َحتِِْك َخَّتَّ ةَوَّ اْْل فَيَ

ا َرآُه َحتِِْك كَاَل  ٍَّ ََلِة فَيَ ُّ ةِالصَّ يَا رَُظَٔل  /يُؤِْذُُ
 ًَ ِ ِ ل ا  َوكَسْ  َتتِِْك اَّللَّ ٌَ َم َو ا َتَلسَّ ٌَ ُ لََم  َدَفَص اَّللَّ

 
َ
صَ حَأ ُكُٔن َعْتًدا َشُهًٔراكَاَل " ؟رَّ

َ
فَََل أ

َ
ىََلْد  ،أ

 ًْ َ ا َول َْ َ
َْ َكرَأ ٍَ ِ َّ اليَّْييََث آيٌَث َوْيٌو ل ََُزىَْج لََعَ

اَواِت  ٍَ ا: }إِنَّ يِف َخيِْق الصَّ َٓ ْر فِي َيَخَفهَّ
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ْرِض 
َ
ارِ آليَاٍت  َواْْل َٓ واْخخَِلِف الييِو وانلّ

وِِل اْلْْلاب
ُ
ََ يَ ْل ا قِ  اهللَ  نَ ْذنرو* اّّلي ًٌ يا
اِت َٔ ٍَ ْيِق الصَّ  خَ يِف  ونَ رُ هَّ فَ خَ ًٔدا ويَ عُ وقُ 
 وَ 

َ
ٌَ َِ بَّ ِض رَ رْ اْل َْ لْ يَ خَ ا ا  م اَُ حَ تْ  شُ ًَل اؼِ ا ةَ ذَ َج 

َِ فَ    اآليات. {ارانلَّ  َذاَب ا عَ ِل
 ٌعرش الطائٍني!

 اِِل حَلَ  َْ ٌِ  اجلتٔيثُ  ييثُ الي هشِ َْ  ْج َُ َكَ  ِئْ ىَ 
ان، َظ مَ رَ  يف غْيِ ً وظيّ  ِّ غييْ   اللُ ِا صىّل ُبيي 

 ّ صىل الل غييّ وظيً يف ػٓصِ ػأُُ  فٍاذا َكنَ 
 واىليام. الصيامِ ػِٓص  اىلصآنِ 
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جلا  ٌسرظثٌ  يف رمظانَ  اجلتٔيَّ  اهلسَي  إنَّ 
ٌِ ا يِف جَلَ  مجيًػا، ٌسرظثٌ  ٌِ  صٔ ِا ِا وكيا

 ّ.ِا كِ ِا ويف ػأُِ وحَلوحِ ِا، ، وصسكاحِ اوأخٔاجِل 
ًُ ين املتاركثُ  املسرظثُ  هِ شِ َْ و  ٓا غسدٌ حتخَ  خظ

َْ  اإليٍاُيثِ  ٌِج ااىَِب  ََ ٌِ  ٌ  ٍِّ  ٌعَ  اىػيُغ  ٓا/أْ
يف  ابلسيػثِ  اإليٍاُيثِ  الصٔرةِ  يف حيَم  اىلصآنِ 

ِّ  جِبيَو  ٌسارظثِ   ظٔلِ الصّ  ٌعَ  العَلم غيي
 ِّ  وٌا فيٓا ٌَ اىفٔائسِ  والعَلم الصَلةُ  غيي

 .واثلٍار
 خجصُ  اجلٍييث اتلسةصيثَ  املسارظثَ  ْشهِ  إنَّ 

ٌّ  اجلٓظٔيي  ليٍرشوِع  اْلظاِس   ثِ لأل
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 اذلي رتبٔيَّ اى ِٓجَ امل أنَّ  ذلَم  املدٍسيث؛
ُّ حمٌٍس رظُٔل  َع ِّ   اللُ صىّل  اللِ  أظَّ  غيي

ِّ  ً، واخنصَط وظيّ  ِٓ أصداةُ  في  رطٔانُ  ًْ ّ غيي
ِّ   اللُ ّ صىّل مٔحِ  ةػسَ  ِّ وا ةِ الل، واظخٍصُّ   غيي

أفٔاَج  جْج رصّ  صبٔيثٌ ح ً؛ ٌسرظثٌ وظيّ 
املفيدي،  لصادكي، واجلجتاءِ ا املصيديَ 

َ وَ  ِ ذَ  سَ ػَ بَ  يضْل  ًْ ل ٌَ ٔذجً ٍُ جْ إِ  َم ل  َِبَ خَ  -ا ٔدً ُص لْ ا 
ِ  - يذِ ارِ اتلَّ  ََ دِ سّ جَ ٍُ يْ لِ ي، وَ يِ امِ اىػَ  اءِ ٍَ يَ ػُ يْ ل  ي
 .ييّ اُِ بَّ الصَّ 

 اهلل! عتادَ 
ِا ِا ةنتيي لَع أٌخِ  اللِ  اٌخِانِ  صَ ةّ سَ حَ  امَ رَ  َْ ٌَ 
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ِّ   اللُ صىّل  حمٍسَ  جاَء يف نٍا  ًَ وظيّ  غيي
ّ فِ اكِ َٔ مَ  ِب ييلَ خَ ةِ  ِّ ينِ يْ خَ  ْو دَ هْ يَ يْ فَ  اىلصآنِ 

ِّ   اللُ صىّل    عَ ٌَ ً وظيّ  غيي
ُ
 ظانِ مَ يف رَ  ّخِ ٌّ أ

والصمحث،  ةاِلِانِ  كيتًا خًُِٔا، يفيُض  جسَ حِل 
ٔدُ  وُفًعا طيتثً  ًْ  جت ِ  هل ٔد/   أُٔاِع ؼَّّت ب اجل

 /يعخفخيّ املسيِثِ  ةئِت  ٌَ أفلصِ  يأحيّ رجٌو 
ٍَ  ْيهُج  اللِ  َل يا رظٔ   اِلسيِد ا يِف ن
ّ ةٓسوء، ذً ّ ةيطف، وجييتُ ٍُ ػيّ يُ ذَ  املؼٓٔرِ 
ُْ ٍَ َِ يْ تَ  ذَ حباِل  ييطُف  طاىَ  َٔ ا  ّ ةِ  ذْ إِ  ٌب ٌُ

ٍَ يُطاىِ  ُْ ب، وبيِ  ْاخذْ »ّ اغًُ، ةِ  إذْ  اغرمٌ  َٔ ا 
 « ةّ فخطدْق 

َ
 َٔ الل؟ فَ   يا رظَٔل ٌّن   أفلصَ لََعَ أ
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 ٌَ أْوِ  أفلصُ  ةيٍج  الةتيٓا أَْو  ٌا ةيَ  اللِ 
ِّ  صىل اللُ  اجلبُّ  ةييت، فظدَم  ً وظيّ  غيي

ًّ أُياةُ   ةسْت خَّّت  ٍْ »كال/  ّ، ذ  ! «مّ أْيَ أؼع
ِّ  ّ صىل اللُ وٌَ رمحخِ  ّ ً ٌساغتخُ وظيّ  غيي

ِّ   اللُ صىّل  ًِ ً يِف وظيّ  غيي ّ نٍا أصداةِ   حػيي
 ملا َغسي ةَ خاحً نٍا يف ابلزاريي  ثِ ّص يف كِ 

ِشهِ اآْليَ  َْ َ ُث/ }ََُضىَْج  َْيُػ  َحَّتَّ يَتََتنيَّ ًُ اْلْ ىَُل
ْبَيُظ 

َ
َٔدِ  اْْل ْش

َ
ََ اَْلْيِػ اْْل َرْشُت {ٌِ

َ
، كَاَل/ أ

َٔدِغَلا ْظ
َ
ْبيََض وَِغَلااًل أ

َ
ا حَتَْج اًل أ ٍَ ُٓ ، فَََٔطْػخُ
حَبَيَّ وَِظاَدِت 

َ
ًْ أ ، فََشَنْصُت َذلَِم ، َذََِظْصُت فَيَ

 ِ ِّ  لِصَُظِٔل اَّللَّ ، فََظِدَم وََظيًَّ َصىلَّ الُل َغيَيْ
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ِ »َذَلاَل/  ِٔيوإ ٍَ نَّ وَِشاَدَك ىََعِريٌظ َؼ َٔ ، إِنَّ ُْ ا 
ار َٓ  .«اليَّْيُو َوانلَّ

ْا،  أة ى صٔرِ حخجىل يِف  إُٓا الصمحثُ 
ٔدُ صٔرِ  يف أُصعِ  لَع اْلٌثِ  والؼفلثُ   ْا، واجل

 ّ.يف ألَع ٌلاٌاحِ 
 فيٓا. واتلأذْيُ  اىلئِب  اٌخَلكِ  ويه ٌفاحيحُ 

ٔذُ  ََ  ةاهللِ  أع  ََّ ٌَ  ىلدْ } /الرجيً الشيؽانِ  ٌ
ِٓ فِ  َد عَ بَ  إذْ  ىلع املؤٌِنيَ  اهللُ  َْ ً رشًٔل ي ٌ  

ِٓ ًٓ يخيُ أُفصِ  ِ ٔ عيي ِٓ ً آياح ً ّ ويزكي
 ٍُ ٌِ اكُُ  وإنْ  واحلهٍثَ  الهخاَب  ًُ ُٓ ويعي  َْ ٔا 

 .{ٌتني  عَللٍ ِف ىَ  كتُو 
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 اْلؽتث اثلاُيث:
 املِِٓج  ظِامِ  ذروةُ  َكنَ  وكسْ  أٌا ةعد:

 َعئؼثُ  حلُٔل  "االغخاكف/ " رمظانَ يف اجلتِٔيّ 
 اإلٌامِ  نٍا يف صديِح  غٍِٓا اللُ  رضَ 

عييّ وشيً،   اهللُ ضىّل  انلبي  اكنَ " /ابلزاريي 
َْ  اْلواخرُ  اىعرشُ  يعخهُف  حَّت  رمغانَ  ٌ

ٔفاهُ  ًّ  ح  ".هّ ٌَ ةعدِ أزواجُ  اعخهَف  اهلل، ذ
ِا يأتْ  ًْ  ،اجلتٔي يف املِِٓج  اتلاكمُو  ْو  في

 َْ ِّ انؼغاُل  يك  والعَلمُ  الصَلةُ   غيي
 حلوٍ  وكيامِ  وٌسارظثٍ  ٌَ اغخاكٍف  ةاىػتادةِ 

َْ ٌاُػً  ا َِ ُْ  ُيدُظ  ةْو  ،ّأْيِ  سِ حفلّ  ا ل ٌ
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 ،ٌِلٔصث غْيَ  َٓ َكميثً حبلٔكِ  اىليامِ  دئٌٍثَ 
غِٓا  اللُ  رضَ  َعئؼثَ  ٌِّ خسيُد  وأرصحُ 

عييّ   اهللُ ضىّل  انلبي  اكنَ " /يف الصديح
ا ه، وأحيَ ٌزئرَ  شدَّ  اىعرشُ  ا دخَو وشيً إذَ 

 ."ّأْيَ  ّ، وأيلَؾ يليَ 
نٍا  اىرتبيثِ  ذٍصةِ  اٌخسادَ  أيٓا املٔفُق  اُظصْ ف 

َْ ٍغِٓ اللُ  رضَ  َعئؼثَ  يف خسيِد   ا غ
َْ أزواجُ  واعخهَف ّ )أزواجِ  ( فٍا هةعدِ  ّ ٌ
 ًَ َْ  الضوِج  ةػٓسِ  الٔفاءُ  أغظ  أٌٓاِت  ٌ

 إحلٓا ةٍِظارٍ  ُظصَت  ػئَج  وإنْ  ،املؤٌِي
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ةػس  اىرتبيثِ  ذٍصةِ  ُظٔجُ  ويهَ  حصبٔي  
 م. يِ رخي

شه العُّ  ظِاْا  اٌخسَّ  اْلْوِ  يف حصبيثِ  ِثُ ْو
َِ  فلس صحَّ  ،الصداةث إىل ةئحاِت   اىفاروقِ  غ

ِ  غِّ رض اللُ  غٍصَ   أنّ ٌالم  نٍا يف مٔطأ
َِ  غٍصَ  ََ  َكنَ  اخلطاِب  ة  ٌا ػاءَ  الييوِ  يصِّل ٌ
َْ  ا َكنَ خَّت إذَ ، الل ّ ْيَ أ الييو، أيلَظ  آرصِ  ٌ

هلً/ الصَلة، الصَلة. ذً يخئ  يلُٔل  ليصَلةِ 
 واضؽبْ  ةالطَلةِ م أْيَ  مرْ أوْشه اآليث/ }
 واىعاكتثُ  ا حنَ ُرزكَم م رزكً ألعييٓا ل نص

 .{ليخلٔى
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ّ ةٓسيِ  أن ُٓخسيَ  اهلل عتادَ ةِا  فٍا أجسرُ 
  وظيً يف رمظان.صىل الل غييّ وآِل 

 ٔ اىلصآن، وُػطُف رمظان، وُخيُ  ُصٔمُ 
املعاني،  دورَ  العائيي، وُخفلسُ لَع 

ًُ  وجنالُط  اجلاْيي،  الصاِلي، وُػي
 ٌع املخلي. اْلكصبي، وُػخهُف  ونعاغسُ 

 ٌِ َْ   ــ
ُ
ََ أةدأ  ؟واحلديُد غــرامُ  أي
 فالشعُر يلرُص والالكُم الكمُ                    

 ٌِ َْ  أ ــ
ُ
ََ أةدأ  ؟ــدٍ يف ٌديح حِمٍ ي

ُّ ول اْلكَلمُ                     ل الشعُر يِطف
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 ضاحُب اْليق ِالرفيع ِىلع املدى ْٔ
 ْٔ كائٌد ليٍصيٍنَي ٍْـــــــامُ              

 ـس ٍ ٔ شيُد اْلخَلق ِدون ٌِافـــــْ
ًٌ ْٔ كائٌد ٌلــــــدامُ                  ْٔ ميٓ

 ٌــــــاذا ُلُٔل عَ احلتيِب املطؽىف
                                             فٍحٌٍد ليعاملنَي إٌــــــــــامُ                     

ٔذ ةاهلل ٌَ الشيؽان الرجيً:  ىلد )أع
ً عزيز عييّ جاءكً رشٔل ٌَ أُفصل

عِخً حريص عييلً ةاملؤٌِني رؤوف  ٌا
 (.رحيً


