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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 بني يدي املصارحات
 

 ..أخي الصائم 
مأسللل   ,الذي بلغنا بفضلل  مننهل  رل ال الع لي      , أمحد اهلل تعاىل إليك 

 .إن  مسيع جميب .. مأن يهقبل ذلك كل  ننا , يبلغنا صيان  مقيان  تعاىل أن 
 

, مإين ألهنئك كما أهنئ نفسي ممجيع أحبايب املسللم  ذلذل املنلل الع يملل     
, أنه كان رجالن منن بيني منن قةنا        ممل ال مقد رمى أبو هاياة رضي اهلل عن 

قنا   . اآلخنر سنن     وأخنر أسيما مع النيب صيى اهلل  ييه وسيم واستشهد أحنداا  
, فُأريُت اجلن  فرأيت فيها املؤخر مننهما أخخنق قبنق الشنهيد     : طيح  بن  بيد اهلل 

أو _ فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلنك لرسنو  اهلل صنيى اهلل  يينه وسنيم      
فقنا  رسنو  اهلل صنيى اهلل  يينه     _ ذكر ذلك لرسو  اهلل صيى اهلل  ييه وسنيم  

أو كنذا وكنذا ركعن     صيى ست  آالف ركعن   أليس قد صام بعده رمةان و: وسيم 
 * ِ َنصالة الَس

 

مأنا أحتدث إليك يف هلذا الهل ا الكلا     _ أخي احلبيب _ فك  أنا سعيد 
 أتعل  ملاذا ؟, 

, ألن  نوع نن الهواصل ب  املسللم  يف رل اه  املع ل  بل  الهل ور      
إىل  ميذكا أحلدنا نفسل  يدي ل  قبلل أن يللل اللذكا      , نهناصح في  منهغافا 

  55:الذاريات  ( َوَذِكْر َفِإَن الِذْكَرى َتْنَفُع اْلُمْؤِمِننَي )نسهمع  
 ..أخي الصائم 

ملندائك يف خلاراي رائحلل تلذكاين بع لا     , للحديث نعك نك ل خاصل 
مأكاد أحل  بنسلمات الابيلع الفلق فلو       احلقول ح  يهدفق يف جوانب ا املاء 

 . لصائمأخي ا: الامايب اخلضا ح  أقول لك 
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مأخلي مإن ج للت إليلك    , فلنت أخي مإن مل أعاف لك أمسلا أم رمسلا   
, الذي يلغي بلي  مبينلك كلل املسلافات     , ال ايق فما أع   هذا النداء اإلمياين 

ِإَنَمنا اْلُمْؤِمُننوَن    ) .ميوحد بيننا األهلداف مامنلال ممالم   , مي دم كل احلواجز 
  11:رجااتحلا  ( ِإْخَوٌة

الللائ   ) الوصف الندي الذي ارتبط بك يف الهل ا الكلا     منا أجل هذا
 .بكل نا حتمل هذل الكلمل نن أحاسي  مإحياءات ( 

فملا أبعلد الللوم علن     , ملي  رياء مال مسعلل  , راعل هلل تعاىل  :صائم 
كنق  منق ابنن آخم لنه     »  :أمل يقل املوىل جل معال يف احلديث القدسي ,الاياء 

 .يخان مغريمها رمال اله « جزي بهإال الصيام فإنه يل وأنا أ
 :مأي عز أع   نن ذلك , تعبدًا هلل تعاىل  :صائم 

 مكدت بلمخلي أرا ال ايا** ممما زادين رافًا متي ا 
 مأن صريت أمحد يل نبيا** دخويل حتت قولك ياعبادي 

ال , تسههعا ذا أنك داخلل يف عبلادة تسلهما سلاعات رلواال       :صائم 
, بل تضفي علل  جوارحلك خهلوعًا    , نعك نن راحل مال مت, عن نهاط تعيقك 

معل  فؤادك راحل ك  كنت تنهلدها مأنلت تهلق يلا     , معل  رخلك مقارًا 
 .احلياة املهالر  

أن أرافقلك خلالل رل ا الللوم مالامحلل       أخي الصائم ف ل تسمح يل يا
لنقف بعض الوقفات نسلهعا  في لا رليئًا مملا قلد      , ماملغفاة مالعهق نن النريان 

, مممارسلات يونيلل خلالل هلذا الهل ا الكلا        , م لنا نن صور اجهماعيل يبد
ملعلل ننل ا نلا نهفلق علل       , مإبداء مج ل الن ا حوهللا  , مأنور قابلل للنقاش 

, مال بلل   , مقد خنهللف حلول بعضل ا    , أم عل  اسه رجان  منبذل , اسهحسان  
 .كما يقال , فاخلالف ال يفسد للود قضيل 

 ..ىل فإىل املصارح  األو
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 (صوت اإلراخة يدوي :)املصارح  األوىل 
 

 ..أخي الصائم 
متلدريب  , متوجيل  السللوك   , الليام ندرسل رمحيل له لذيب اللنف     

ال يكون ذلك بقوة األنلا مالنل ي ملكلن باحللب     , اجلسد مالامح عل  العزائ  
 فقبلل أن يفلد الهل ا الكلا     , بل بالهو  الذي ال حدمد ل  , مال اعل املخهارة 

فلذذا هلل بالةكلل    , هالل رنضان ته لع النفو  املؤننل بل ف رديد إىل , بلر ا 
فيلا  , مكلن العيد قلد حلل قبلل أمانل      , ماألنان تبادل املسلمون اله اين بين   

ماجمللال  العلاناة   , ريب رمائح تلك الهباريك الفاحل مهي تع ا األفوال الللائمل  
 .لي  نلحوبل بابهسانل الاضا مالقبول مالهس, 

أن :عندها تاسخ يف نف  املسل  عزميل ثابهلل ال يه لا  إلي لا أدر تلادد     
تسهقي  عل  هدي اهلل تعاىل مهدي رسول  صل  اهلل عليل  مسلل  يف كلل رلؤمن     

مهلذا هلو   , مالاغبل اخلاصلل  , ن ما تعارضت نع اهلوى الهخلي , هذل العبادة 
محتقيلق امللااد دمن   , علل  خللق اإلرادة   , نيدان تاميض ن اة النف  الهمو  

بلل يف  , ضلان فقلط   مهو در  ال تقهلا حاجهنلا إليل  يف رن  , ضعف أم ختاذل 
 مجيع حل ات حياتنا حىت نلقي ربنا تعاىل 

فما أحوجنا إىل اإلرادة الااسخل ح  تعا  علينلا ررلوة نغايلل ألب لال     
نلدع  إىل جملل    منا أحوجنلا إىل اإلرادة القويلل حل     , حق أم إحقا  بارل 

أحوجنلا إىل مقفلل رلاحل حل  تسلهذلنا       منا, أم نلاحبل رفقل سوء , حش ف
 !!إمياءة نن ر وة دنيئل 

فلملاذا خنرجلل نلن إعلالن إرادتنلا      , مإذا كنا أعزة حقا يف داخل نفوسنا 
 !بلوت نسموع ؟, متلبينا عل  كل املاامدات السلوكيل اهلاب ل , العليا تلك 
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 :فاتيح الشر ملاذا ال نصرخ بكق شجا   يف وجه م
 ..لن نسمح لكم أن تقتربوا من سياج مروءاتنا .. ال
 ..لن نسمح ألنفسنا أن تكون فرائس سهي  ألنيابكم الشرسه .. ال
لن نسمح أل صابنا وبطوننا أن تسنجرنا إىل اااوين  بعند أن أ نال     .. ال
 ..اهلل قدرنا 

نيهنا إىل فذننا ناتفلع سسلهوى إنسلا   , إننا ح  نافض كل دعوة إىل احنااف 
َواَلنِذيَن  ) : هو نا نسههف  نن قلول اهلل تعلاىل   م, السمو الذي أرادل اهلل تعاىل هلا 

 . 12:حمملد   ( َكَفُروا َيَتَمَتُعوَن َوَيْأُكُيوَن َكَما َتْأُكُق اْلَأْنَعاُم َوالَنناُر َمْْنوىل َلُهنمْ   
هلهاكان يف  فهسامي القدر ب  اإلنسان مالب يملل يف هلذل اميلل للي  أليملا ي     

فالكلافا حل    , احلاجل إىل ال عام ملكن لفقدان ضلابط اإلرادة عنلد اإلنسلان    
مح  عا  علي  ضبط سلوك  سلا يلللح رللن     , عا  علي  اإلميان اخهار غريل 

َُنَو الَيِطينُ        ), ملي  غري خالق  يقدر أن خيهار لل   ,  َأال َيْعَينُم َمنْن َخَينَو َو
 .  أىب إال أن يكون كالب يمل ال حدمد حلايل إرادت  ملكن.  14امللك ( اْلَخِبرُي

مل  احلملد حل  نلن علينلا أن نل        , فلل  احلمد كل  أن جعلنا نسلم  
ركبنا ب  يدي رنضان نهعل  نن  ريئا مما يعيننلا علل  كسلب إرادة حتارنلا نلن      

 .حهارين حاندين راكاين , قيود ر واتنا 
 

 وإىل املصارح  الْاني 
 

  *     *    * 
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 (الصيام والوظيف  :) املصارح  الْاني  
 

 ..أخي الصائم 
العرجب نن قوم جعلوا صليان   حرجلل هلل  معلذرا علن      لعلك تهارك  

فعلللوا تللخاه  يف قلدمن   إىل    , تقلريه  يف أداء ماجباهت  عل  الوج  احلسلن  
تقلان  معلللوا تلااخي   علن إ   !! منوم اللائ  عبادة , مظائف   بلي  كانوا نائم  

مللللائ  احللق يف أن خيفلف    , الع لش   أعماهل  بلي  ناهقون بسبب اجلوع أم
معللوا خلامج   املبكلا قبلل أن يسلهويف مقلت      , عن  نن ج د العمل منهقه  

معلللوا تلذناه  نلن    !! بلي  حمهاجون لقضاء بعض اللوازم لإلف ار , العمل حق  
 !!صائمون .. هغفا اهلل أس.. مسالرل ألسنه   عل  النا  بلي  ,املااجع  

مكيلف  ,فياليت رعاي كيف يفسا هلؤالء أثلا اللليام علل  أنفسل        
 !يفللون  عل  قدمد نهه ياهت  ؟

, رنضان ر ا العمل مالبذل مالع اء ال رل ا الكسلل ماخللور مالضلعف     
فلل  يكلن   , ر ا مقت في  أكة االنهلارات يف اإلسلالم يف القلد  ماحللديث    

إن اهلل حيلب إذا   » . داعيًا للهقاع  علن إتقلان عملل     مال ,عائقًا عن أداء ن مل 
, جليل ال يهخلف نلاادل بلهغري األزنلان    حديث .  « عمل أحدك  عماًل أن يهقن 

هلدف ا  , مقاعدة ع يمل ال ختهل ب اف رارئ كيف مالللوم عبلادة تلؤدى هلل    
ا اَلنِذيَن آَمُننوا   َينا َأيهَهن  )  :يقول اهلل تعلاىل   األمل تابيل الهقوى يف النف  املؤننل

 (ُكِتَب َ َيْيُكُم الِصَياُم َكَما ُكِتنَب َ َينى اَلنِذيَن ِمنْن َقنْبِيُكْم َلَعَيُكنْم َتَتُقنونَ       
إذا تغلغلل يف اللنف  كلان    , مالهقوى مازع إمياين عميق اجللذمر  .  (183:البقاة)

, ب اهلل كلل نلا حيل   حاجزًا نانعًا هلا عن كل نا يسخط اهلل مدافعًا قويلًا هللا إىل   
مهو نن صفات الكمال الق اتلف ذلا علز مجلل قلال     , ماإلتقان مما حيب اهلل 
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تعلاىل   فلمل مثاة نهوخاة نلن تقلوى  (  88: النمل) (اَلِذي َأْتَقَن ُكَق َشْيٍء )تعاىل 
أخلي املوظلف   _ نااقبه  غز مجل يف كل السلاعات اللق متضلي ا    , يف العمل 
تكون يف ناضاة اهلل مأال تضليع ننل ا دقيقلل     بلن, مأنت متار  عملك  –اللائ  

مأن تكلون  , مأن تنهط مل انلك بلوعي تلام    , ماحدة يف غري نا خيص مظيفهك 
تلذنا  يف نوقعك ينبوع أخال  ميا ع اء تهدفق بكل خلري علل  نااجعيلك دمن    

الينهم منن    » : فقد صح عن  صل  اهلل علي  مسل  قولل   , نهقل علي    نن   أم
ومن ويل منن أمنر أمنيت شنياا      ,  شياا  فشو  ييه فاشقو  ييه ويل من أمر أميت

 . «فرفو هبم فارفو به 
والصنيام جنن  وإذا كنان ينوم صنوم       »: مصح عن  صل  اهلل علي  مسل  قول  

 أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد أو قاتينه فييقنق إا امنرا صنائم    
إذن لبكل  الهلي ان   , بيضلاء  ختيل نعي لو أن كل صائ  ننا محل هذل الاايل ال. «

مذات , ألننا أفهلنا أكة نؤاناة خ ط هلا نلن أجلل إفسلاد عبادتنلا     !! ًا بكاء نّا
 .بيننا 

أن حتمنق الراين  معني لنكنون يف كوكبن        –أخي الصائم  –فما رأيك 
أو مسنتفز أل صنابنا هبنذا ااتناف     , ونواجه كق متحد ملشنا رنا  , الصابرين 
نحلامل أن نناصلح زنالءنلا يف العملل     فلبلل   « صنائم إا امرا  »  :اإلمياا 
فلعلنلا نفلوز   .. اه  إذا رأينا نن   بعض ظواها هذل املمارسلات اخلارئلل   منذّك

 .من وبل ... مدعوة ... باسهرجابل 
 وإىل املصارح  الْالْ 

 
*****
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 (اإلفطار العشري )  :املصارح  الْالْ  
 

 أخي الصائم 
  حلول بعلض املمارسلات االجهماعيلل     ك ريا نا يدمر احلديث ب  النلا 

حلىت مل تلدع بيهلا إال    , مالق فهت يف اجملهمع فهو الغبلار  , اخلارئل يف رنضان 
هلذا إذا اسله اع هلذا    , أم عل  األقل تاكت علي  نسحل نلن الهقليلد   , دامهه  

 . العادة عل  الهدبري مالعقل ماالسهقالليل البيت العهيد اللمود أنام رغيان 
ذل العادات نسه رجنل عند مجيلع النلا  قلوال أم علل  أقلل      نن ه مك ري

تقديا عند ك ري نن   ملكن   ين زنون أنان ا عمال ف   يهحلدثون عنل ا حلديث    
 .ميقعون يف رباك ا كالعلافري اجلائعل , املنكا املهةم 

, ولعق من أبرز َذه الظواَر املرية  اإلسراف يف إ نداخ مائندة اإلفطنار   
,  أسواق املواخ الغذائين  تندفقا بشنريا َنائال    بار  تشهد فقبيق شهر رمةان امل

حيدث إرباكا كبريا يف الهسو  كما حيدث اخهناقلات خ لرية يف امللامر م علل     
فهلزداد  , ملي  ملوسل  عبلادي   , اجملهمع كل  يف هيئل اسهعداد ضخ  ملوس  غذائي 

الغذائيلل  متهلااك  امللواد   , الهكاليف متهضاعف عل  كاهل راعي األساة معائلل ا  
اللذي ال  ) يف املنازل متبدأ رحلل العذاب لااعيل املزنل يف إعداد اإلف لار العهلاي   

 (يقل عن عهاة أصناف 
فال مقت لدي ا لهلهفت إىل تابيل أمالدها مال متلك اللزنن اللذي تقلاأ فيل      

مال تسل عن نفاصل ا مال علن نفسليه ا حل  تنهل ي      مردها مال ختهع يف صالهتا
ذان أم بعدل بقليل مقد ارهعلت أعلاذا مهي تللارع الوقلت حافلل    امل مل نع األ

 .أن يلاع ا فال يبق  هلا جسد مال هتدأ هلا رمح 
 فهق حقا حنن حنتاج إىل كق َذا اإلمداخات الغذائي  الشرَ  إذا صمنا ؟
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 ال أظن ذلك    
 .فب ن اإلنسان ال يهوسع إذا صام بل يضيق 

مقلد  , سيما ح  يهسو  بعلد العللا    ملكن الذي يهسع هو عين  فقط مال
ل للب  بدأت أساة اجل از اهلضمي تهنلامب يف إرسلال االسلهغاثات إىل اللدنا      

, الغذاء فيذهب صاحبنا يليب رغبل كل فاد يف هذل األسلاة اهلضلميل علل  حلدة     
بيلع امللواد   مهنيئًا نايئلًا اللالت   , كما حياص أن يليب مجيع رغبات أسات  الكاميل 

 .ميا عون اهلل للعائل   !!الغذائيل 
 أخي الصائم 

ملاذا نواصل السري يف الدرمب اللق خةنلا افاهتلا متكسلات يف أقلداننا      
أرواك ا ملاذا ال نهفق امن عل  اختاذ قاار ثنلائي بلي  مبينلك أن نوقلف تسللط      

ملهكن مجبل اإلف ار كغريهلا نلن الوجبلات اللق كنلا      , هذل العادة عل  حياتنا 
متهكانلل مال تهضلخ  فههلبعنا    تهنلوع نوادهلا الغذائيلل    , رنضان نهنامهلا قبل 

 .ممتهعنا مال تهخمنا متغذينا مال تاهقنا
فذذا كان للليام أثا ريب رائع عل  اجلسلد نلن صلحل محيويلل متقويلل      

يف خاليلال كملا   ممقايل نن العلل ماألناا  مالسلموم املهااكملل   , جل از املناعل 
ااط يف ال عام ي دم هذا األثلا محيلام الللائ  نلن     فذن اإلف.  زم بذلك األرباء 

مصليل خالقنلا احلنلان املنلان لنلا يف       ننفعل ع يمل كانت ب  يدي  ملنهذكا دائما
منلا أمجلل أن   .  (31: ألعلااف ) (َوُكُيوا َواْشَرُبوا َوال ُتْسنِرُفوا   )حمك  الهزنيل 

, ماحنلا  ياحل رنضان عنا مقد حتسن مزننا مصحت أجسادنا كملا تللح فيل  أر   
 . إذن السهقبلنا عيدنا محنن يف غايل السعادة مالعافيل 
 .انل ذلك ..تاى هل سهعقد هذا القاار امن ياصاحيب 

 ..وإىل املصارح  الرابع 



 9 

 (رمةان والةياف  : ) املصارح  الرابع  
 

منن رللن  أنل  يضلفي علل  صلوان   لول       , رنضان ر ا كا  .. أخي 
منن ا صلفل إكلاام الضليف مهلي علادة      , ميلل اجلليلل الامحاين الهفاف مسات  اجل

تهوافق نلع رمح اإلسلالم اللذي جعلل الضليافل      , أصيلل نن عادات جمهمعنا ال يب 
ومنن كنان ينؤمن بناهلل      » : ففي احلديث الللحيح  , حقا للضيف عل  املضيف 
   «واليوم اآلخر فييكرم ضيفه 
ديلن جلاء ليعلزز رلليا      نن نكارم األخال  الق يدعو هلاإن إكاام الضيوف 

فلي غابل سهبقي للغايب حل  حل  يهلعا    , ميوثق عالئق ا , مينهاها يف البهايل 
مأن , مهو يف رايق  إىل هذل البالد أن ل  بيوتًا سوف يلمي إلي لا مكليلا نللك لل      

 .فيهعا حينئذ باألنن ماالرمئنان , أهل  ل  أهاًل سوف يلن  ذ  مكلي  
عايب ح  جلاء رسلول اإلسلالم ماألخلال  فكلان      مازدهت صور الكام ال

فملا علاف عنل  أن رد سلائاًل مال     ,أجود النا  بليب هو مأني مالسيما يف رنضلان 
مإذا أعيلال امللال   . بل كان يع ي ع اء نن ال خيهل  الفقلا   , عب  يف مج  ضيف 

, ممل  د نن ما ريئًا الهفت إىل أصحاب  ي لب ننل   أن يسهضليفوا ضليف     مال عام 
 رس  اللحابل بكان   لوحات إنسلانيل كاميلل تهضلاءل أنان لا كل ري نلن       حىت

فماذا بعد أن يؤثا املاء ضليف  علل  نفسل  معلل  أرفالل       , احلامتي لوحات الكام 
بل يومهول أيل  يللكلون نعل  في فئلوا السلاا       , جائع  ليهبع ضيف    حىت يبيهوا

 .حىت ال يكههف هذا النبل مالكام الع ي  
إن مما ينبغي أن يسهقا يف نفو  امللؤنن  أن عالقلل املضليف     ..م أخي الصائ

مالسيما حينما يكون تف لري صلائ  أم تسلحريل فليسلت     , بضيف  هي عالقل عبادة 
اسهضافه  ت بيقًا لعاف نن األعااف مال جايًا لعلادة اجهماعيلل سلائدة مإهلا هلي      

نبغلي أن ياعل  في لا    مللذلك ي . عبادة نن العبادات الع يمل يؤدي ا ليؤجا علي لا  
نعل  حسلب   راقهل  ميهرجملل    مأن  ه د يف إكاام ضيف  قلدر , اىل حقو  اهلل تع
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فال داعي أن يسهدين مياهق نفسل  مأمالدل نلن أجلل أن ي  لا أنلام      , اسه اعه  
أمنن أجل أال يعاب نن عهلريت  فلذن ن لل هلذا اللبالء قلد       ,الضيف بغري حقيقه  

عسلاين أع ل  خ لاًا نلن حلديث النلا        مإن جاياة الديون عل  امل, اسههاى 
الضيف أن يعذر صلاحب  مأال حيملل  أك لا نلن      الوقق الذي يذهب نع الزنن معل 

, فال حيقان كل نن ما ريئًا ن ما قل ملو كان نذقلل للأ أم كلل  عللري     , راقه  
 :فال يكلف اهلل نفسًا إال مسع ا 

 مقاب إلي  مريك القاى*** إذا الضيف جاءك فابس  ل  
 فك  نفع اهل  املزدرى*** حتقا املزدرى يف العيون مال

ن علي لا  مأنا األثاياء فل   أن يقدنوا نا يهاءمن نن أصناف ال علام القلادري  
 ):إلسااف فمن أساف فقد مقع حتت رائللل قولل  تعلاىل    دمن أن يللوا إىل حد ا, 

َن الَشنَياِطنِي َوَكناَن الَشنْيَطاُن ِلَرِبنِه     ِإَن اْلُمَبِذِريَن َكاُنوا ِإْخنَوا *  َوال ُتَبِذْر َتْبِذيرا 
معليل  بعلد   . ماميل يف نعا  اإلنفا  علل  امخلاين    (26,27 :االسااء)( َكُفورا 

 .ذلك أن حيفظ نعمل اهلل الق تبقت فيلكل ا أم يؤكل ا أهل  أم االهاج  
شنهر رمةنان الكنر     ولعينا جند ذلك اإلسراف الوبيق يتةا   يف والئنم  

حيث تعرض  شرات األصناف بكميات كنبرية ورانا انتقنق إىل طبنع خائنم يف       ,
 .فيستأصق كاملرض الذي ال جيدون فكاكا منه , البيوت 

بل إن نلن أمجلل القلاى مأكملل      , مليست الضيافل بال عام مالهااب فقط 
 :احلديث نع الضيف مالهاحيب ب  مإزالل الوحهل عن  

 مخيلب عندي ماملكان جديب*** أضاحك ضيفي قبل إنزال رحل  
 ملكنما مج  الكا  خليب*** منا اخللب لألضياف ك اة القاى 

ميهلعال بالااحلل نعل     ,إن  الكا  حقا ذاك الذي يهناس  كل مهون  أنلام ضليف    
 .حىت الينكد علي  حالمة اللقاء , ن ما كانت ظامف  معساها , محب لقيال 

 ..وإىل املصارح  اخلامس  
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 (ما أشد قبحها يف رمةان :) امس  املصارح  اخل
 

 ..أخي الصائم 
نا أمجل ليايل رنضان منا أنلدى أحادي  لا إذا للال  األحبلاب من لاما      
بين   مرمد الود مهتادما رياح  الكالم ينهقون أرايب  كملا ينهقل  أرايلب الهملا     

صلفت أرماح ل  باللليام مر لات ألسلنه   باللذكا       , كما يقول الفارم  
تالقلوا كملا تهالقل  الغللون يف     , غهسلت جوارح   ب ول القيام ما, مالسالم 

, نوس  الابيع لي  بين   صخاب مال سباب مال تهوى بينل   أعلاا  اخلالئلق    
األرقاء فينلح بعض   بعضًا ميدل أحلده  أخلال علل  نلا      بل تهرجاذذ  نهاعا
بلل ت فلح   مإذا اال, فذذا باملنافع ل  كملا للا ال ملاات    , يللح اخات  مدنيال 

 .الوجول بالضحكات مالبسمات عل  
هذل هي اللورة امل ل  الق  ب أن تكلون علي لا جمالسلنا يف كلل حل       

 .مال سيما يف رنضان ر ا ال  ارة نن فحش القول مافات اللسان 
 ولكن َق َذا واقع كق الناس ؟

ال مإها هلو حلال ثللل ننل   رأما أن نلن متلام       : لعل اجلواب سيكون 
مالهفك  ذلا ننلله  إىل حلديث    ن املف اات اللوم عن أعاا  النا  صيان   ع

من مل يع قنو  النزور والعمنق بنه فينيس هلل      " :الاسول صل  اهلل علي  مسل  
 . رمال البخاري  "حاج  يف أن يدع طعامه وشرابه 

إال منا رحنم   _ النيت مل تندع   , ومن أشد الزور يف القو  نقيص  الغيبن   
إال وال طاحلنا  وال صناحلا    , وال لسنانا  إال زلنت بنه    , ته جميسا  إال خنس_ ريب 

 .فيم يسيم إال قييق , راوخته 
يلنقض علل  احلسلنات    , مالعلدم الللائل   , الغيبل ذلك الوحش الضاري 
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 .معل  اجملهمعات اإلسالنيل فيفاق ا , فين ه ا معل  اللحوم البهايل فيلكل ا 
حلىت  , يف أناهلا  كيلف تسلاهل كل ريمن     –أخي الللائ    –أال تاى 

أصبحت كليا عادة اجهماعيل نهعارف علي ا ال تكاد تنكا فبينملا كلان الللحابل    
محيف ون أعاا  بعضل   عنلد الغيبلل ميلامن     , رضي اهلل عن   يهالقون بالبها 

فقلد انههلا خلالف    , ميامن خالف  نن علادة املنلافق    , ذلك أفضل األعمال 
قل  أهلل اجمللل  زائلاه  بالهاحلاب      ف ا حنن أمالء ناى كيلف يل , ذلك اليوم 

ميلخذمن نع  أرااف األحاديث الق تفلوح باجمللانالت منلا إن يلودع   حلىت      
َوال َيْغَتنْب َبْعُةنُكْم    ):تبدأ مجبه   الدمسل بلحمل نهناس  ن ل قلول اهلل تعلاىل   

َُْتُموُه  ( 12: احلرجاات)  ( َبْعةا  َأُيِحبه َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَق َلْحَم َأِخيِه َمْيتا  َفَكِر
ميف لا علل  احللاام    , إن نن العرجب حقًا أن يلوم أحدنا علن احللالل   

, ماألعرجب نن ذلك أن نه اها بزناههنا عن أبواب الغيبل فندخلل ا نلن أسلوارها    
بلل هلو أرلد غيبلل     ,فالغيبل قد تكون باإلرارة مالغمز مالكهابل ماحلاكل مالهم يل 

يعيب  فاسلولنا صلل  اهلل عليل  مسلل  حل       كلن ميهي املغهاب ن ل نهيل أخي  
نلا أحلب أين حكيلت إنسلانًا مأن     :" حكت ل  عائهل رضي اهلل عن ا إنسانًا قال

أن يلذكا عنلدل أحلد النلا      : رمال أبو دامد بل نن أعرجب الغيبل "يل كذا مكذا 
احلمد هلل الذي مل يبهلينا بذنب  نسللل اهلل أن يعللمنا نلن ن لل عملل       : فيقول , 

قلد أن يعيب  بليغل الدعاء مرسا قدم سدحل    يهلري إىل تقللريل فيكلون     مإها 
نغهابًا مناائيًا منزكيًا نفس  فيرجمع ب  ثلالث فلواحش أم أن يللغي إىل الغيبلل     

 .عل  سبيل الهعرجب فيزيد نن نهاط املغهاب 
ليكن صوننا فاصل لنلا لنعلاأ أنفسلنا نلن هلذا اللدء        .. أخي الصائم
اين باللسان أم بالقلب عند علدم القلدرة حلىت ال نقلع يف اإل      فننكاها عل  امخ

 .الع ي  
مليضع أحدنا نفس  نوضلع رجلل جعلل أهلل جملل  نوقلع تنلدره         
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أال تكال نفوسلنا أن نسلمع كلملل قيللت فينلا      ! ف ل ي يق ذلك ؟, مضحك   
 ال –أخلي الللائ  القلائ      –تعيبنا سواء أكانت حقًا أم باراًل ؟ فكذلك النلا   

 ..ون  ألنفس   ياض
روي  نن احلسنن   , وأخريا َا  َذه احلاخث  القصرية قبنق أن أوخ نك   

قند  : إن فالنا  قد اغتابك فبعث إليه رطبا   ينى طبنو وقنا     : أن رجال  قا  له 
بيغين أنك قد أَديت إيل من حسنناتك فنأرخت أن أكافانك  ييهنا فا نذرا      

 .فإا ال أقدر أن أكافاك  يى التمام 
نار فال تقاذا نلن حسلناتك السليما مأنلت ت ملئ       –أخي  يا –الغيبل 

 ..يارك محتيي ليلك متاخص نالك له قل ذا نيزانك 
 ..وإىل املصارح  الساخس  
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 (َق ستغيبه أم سيغيبك ؟ )  :املصارح  الساخس  
 

 ...أخي الصائم 
مال يلزال أر  العبلادة فيل     , التزال ندامة رنضان تارب القلوب املؤننلل   
مال تزال نفحات  الع لاة تبعلث اهلمل  العاليلل ملواصللل      , األرماح اللائمل  ينعش

 .املسرية اخلرية يف اغهنام أمقات  ال جهناء ال يبات نن األعمال ماألقوال 
, رنضان ر ا يعود في  اإلنسان إىل أريب عناصلال مأرقاهلا مهلو اللامح     

  ألمانلا اهلل  نعل فيزكي ا ميليب رغباهتا حىت يهف عن إميات رفيع يسلهرجيب  
رائعًا حهارًا راغبًا يف املزيد نسهمهعًا بالعبادة ملذائلذها ميعليش اجلسلد فيل      
حالل نن الهااجع يف البحث علن نهله يات  فلاهل  األمل للمسلل  يف هلذا      

َينا  ) هلي لللوم يف ن لل قلول اهلل   اله ا هو احللول عل  هدف الههايع اإل
ْيُكُم الِصَياُم َكَما ُكِتَب َ َيى اَلنِذيَن ِمنْن َقنْبِيُكْم    َأيهَها اَلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َ َي

 (183:البقاة) (َلَعَيُكْم َتَتُقوَن
 . (27: املائدة) (ِإَنَما َيَتَقَبُق الَيُه ِمَن اْلُمَتِقنَي ) : مالهقوى راط القبول 

د مللذلك كلان علل  اسلهعدا    , مهل حيلل اإلنسان عل  ريء قي  إال ب من مماثل 
تام للهضحيل بكل مث  ميكن أن يقدم هلل تعاىل نن أجل القبول هلذا اللذي ركلب    

َواَلِذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتنْوا َوُقُينوُبُهْم َوِجَينٌ  َأَنُهنْم ِإَلنى      ) اللاحل  باهل  بعد العمل 
هذا الهعور  عل اللنف  تهحلار نلن كل ري نلن      . (61:املؤننون)(َرِبِهْم َراِجُعوَن

ق تاهق ا مهي نهدمدة إىل الدنيا أك ا نلن امخلاة خلالل ممارسلات     قيودها ال
 احلياة املعاصاة متعقيداهتا ملذلك فذيا تسلهايح يف رنضلان متسلهرجيب إىل كل ري    
نن نداءات اخلري الق كانت نهغولل عن ا يف غلريل نلبيلل نهلهاقل مهنلا فاصلل      

علن املمارسلات    أخذها سا كانت تلبال نن السلوكيات احلسنل ماألخلذ بزنان لا  
 .اخلارئل 
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ولعق من أبرز األمراض العصي  اليت اهنار أمام سيطاهنا كنْريون , َني  ناخة    
التدخني , فعيى الرغم من أن املدخن أ يم الناس اةنار التندخني , ملنا ينراه منن      
اثرَا  يى نفسه وصحته وماله و ياله وجمتمعنه , حنإ إننك لنو طيبنت مننه أن       

. ملكن  ال ميللك اإلرادة الكافيلل لإلقلالع عنل       األفو ,يسرخَا  ييك لسِد  ييك 
مينع  نن ذلك مهٌ  غايا بلن  أصبح  لاي يف دنل  , مال ميكلن أن يسلهغ  عنل  ,      

: الواقلع يقلول   .. مالواقع يقول غلري ذللك   .. مأن  أصبح جزءًا نن رخليه  , مأن  
ي  , مالبدايلل دائملا   إن االف املدخن  قد أقلعوا عن هذل العادة السيئل بكلل املقلاي  

. تنبع نن الذات , ح  يقهنع املدخن ذذا القلاار الللائب , مبعملل علل  حتقيقل       
مالفاصل يف ر ا رنضان نواتيل أك ا نن غريل , فالنف  تكلون قايبلل نلن اخللري ,     

عل  نا ياضي اهلل , مال رك أن تاك الهدخ  هو إقلالع علن ذنلب للب     حايلل 
ضي اللائ  أك ا نن نلف اليوم ممهنعًا علن ممارسلل هلذل    الهوبل نن  , ميف رنضان مي

العادة , مما يضع املدخن أنام اخهبار يوني , ياى أن  ينرجح في  بانهيلاز , فملا اللذي    
 عل  يهادد عن إكمال بقيل اليوم , مإن مجلود عيلادة خاصلل ملسلاعدة امللدخن       

ة نيدانيلل هللا   عل  تاك الدخان فاصل مثينل  لب اسلهغالهلا , مقلد قملت بزيلار     
فوجدهتا عيادة هادئل , قد هيئت للنرجاح يف أداء ن مهل ا , ملكلن أيضلًا نلع أهلل      

 .اإلرادة القويل , مالعزميل الق تكهسح الهادد ننذ أن ي اأ 
كن عونًا ألخيك علل  نفسل  , مال تكلن عونلًا للهلي ان       ..أخي الصائم 

, مامحل للواء نكافحلل الهلدخ     علي  , فانلح  بافق , مقِو عزميه  بداًل نن خترجيل  
 .يف هذا اله ا الكا  

أرجلوك نلن أجلل اهلل     :وأنت يا أخي العزيز , يا من ابتييت هبذه العناخة  
تعاىل أقلع عن ريء يضاك اليوم , ميضلا أمالدك يف املسلهقبل , ميضلا سرجهمعلك     

ن  ف يا انهزع نفسلك نلن قائملل امللدخ    . نا دانت سيرجارتك تنفث مَس ا يف أجوائ  
 .., ماندر  يف قائمل األصحاء املعاف  

 ..وَيا معي إىل املصارح  السابع  
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 !(بني الغطيط والسهر ضياع : ) املصارح  السابع  
 

 ..أخي اللائ   
دعنا نهساءل هل اللليام يلدعونا إىل احلاكلل ماإلنهلا  أم إىل السلكون       

 مالدعل ؟
: إلجابل تقلول بلسلان احللال    لو تلنلنا حياة عدد نن أفااد اجملهمع لوجدنا ا

الليام تسبب يف اخلمول مالهااخلي فقللل األكلل تلؤدي إىل نقلص ال اقلل       إن 
اجلسديل مما يؤدي بالهايل إىل البحث عن مسائل الااحل مزيلادة حللل النلوم نلن     

 .ساعات اليوم 
مللا  هكذا يعهذر اخلانلون ألنفس   ملو تلنللت حيلاهت  يف غلري رنضلان     

يف قدر اإلنها  ذلك ألي  ناض  نفلو  يهعلللون لكلل زنلان     مجدت فاقًا كبريًا 
 .سا يالئم  ليسهماما يف سلبيه   

مإال فلين الضعف الذي يهحدثون عن  حينملا ين ملون أمقلاهت  ليحف لوا     
 راقاهت  ميوظفوها فيما يفيده  ؟ 

أن حننس بقيمن  الوقنت وأن    _ أخي الصائم الكنر   _ إن أو  العالج 
,  أن حنناف   يينه منن أماناتننا    واحلياة أغيى مما ينبغني  , اة نوقن أنه ميْق احلي

يكههف اإلنسان مثن ا احلقيقلي إال حل  تلزنع ننل       مالفاا  جوهاة نفيسل قد ال
 :مكما أن اللحل تا  عل  رؤم  األصحاء ال ياال إال املاض  كما قيل 

 مأرال أس ل نا عليك يضيع*** فالوقت أنف  ناعنيت يف   
ت ك ريا نن ال اقات الهابل سخاما نلا أمتلوا نلن نواهلب     إن أنهنا خسا

يف خدنل ر واهت  متلبيل غاائزه  محسلب إيل  يعيهلون ليللكلوا ميهلابوا        
دمن أن يهاكوا أي أثا إ ايب هل  عل  هلذل األر  اللق كانلت تنه لا     , ليموتوا 

 .حمااث   مبذره  مسقي   
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 منه يف غريه ؟ َق الوقت يف رمةان أقق أاي  : والسؤا  اآلن 
فالوقت يف رنضان يزداد قيملل مأمهيلل بسلبب الفضلل     , متانًا عل  العك  

مالوقلت يهضلاعف حينملا نسله يع أن نهرجلامز      . الع ي  الذي خل  اهلل بل   
ال غوط االجهماعيل علينا الق حتلامل أن تلزننلا السل ا ال ويلل للياًل يرجلل أن       

الزنلان مب بيعلل   نلن   ا ننذ عقودأجواء رنضان االجهماعيل هذل هي ربيعه ا عندن
 فال بد أن يعوض  نونًا روال الن ار , احلال ح  يس ا اإلنسان كل الليل 

فالليل الانضاين الذي كان يقض  أملل  يف عللا السللف     ..وَنا املعةي  
نع صلالة اله رجلد أصلبح    يف صالة الهااميح   النوم حىت ثلث الليل األمل ليكمل 

لأللعاب يهنقلون في لا بل  امللااجيح ماملسلابح مف لائا      يف بانانج هؤالء ندينل 
 .الوجبات السايعل 

مالسلعي يف األر  إلعمارهلا كملا    , مالن ار الذي كان لكسب اللاز   
أراد كما أراد خالق ا مخالقنا أصبح غ ي ًا يذهب بلالقلوب حلىت علن ماجباهتلا     

 .العباديل ماالجهماعيل 
هلل أنل  أتلسلف يف الفلوات علن     ما:" لقد كنا نقاأ عن السلف نن يقول  

مقاأنلا نلا أذهلنلا    , " فذن الوقت مالزنان عزيلز  االرهغال بالعل  يف مقت األكل 
إذا غلب  النلوم اسلهندت إىل الكهلب حل لل       :" عن النومي رمح  اهلل أن  يقول 

 " .أنهب  
امللورن  / يار رنضان يهبارك ميزداد حينما يلخذ اجلسل  راحهل  يف الليلل    

للنوم محينما يعمل املسل  بالسنل فيهسلحا نهللخاًا ميف لا نبكلاًا فلذن       األصلي
االنهناع عن األكل يارًا يوفا ل  الزنن الذي كلان يقضلي  يف تناملل  ميزيلد نلن      

مهلو نلا نهلاهدل نلن     نهار  ذلك ألن األكل يف مسط الن ار سبيل للخملول  
أعمالنا اللق رسلا كنلا     الاغبل يف النوم ظ اًا بعد الغداء نباراة منن   الكسل عن

 ننوي القيام ذا قبل أن نهخ  ب وننا 
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 ..أخي الصائم 
ألي  هدرًا أن نضيع ر اًا نباركًا ك لذا الهل ا يف سل ا عقلي  متبديلد      

 ألجل نعمل بعد نعمل اإلميان هي نعمل الوقت الغاليل ؟
 . ال..حهمًا سيكون جوابك 

 ..ف يا إىل امللارحل ال اننل 
 

*  *  *
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 (ضد التسو  .. معا  : ) ح  الْامن  املصار
 

 ..أخي الصائم 
إن صيانل اجملهمع مما يعكا صفاء ينابيعل  نسلؤمليل نهلهاكل بل  الدمللل       

فامسح يل أن أناقش نعك اليلوم دمري مدمرك يف القضلاء علل     , ماملوارن 
ظاهاة خ رية تنمو أرواك ا يف رنضان أك لا نلن غلريل فههلول صلفاء      

 .إيا ظاهاة الهسول  ,رمحانيه  اللافيل 
فبينما أنت تسبح يف عامل اللفاء يف بيلت نلن بيلوت اهلل تهللذذ بالللالة      

قلد خهلعت األصلوات مانسلكبت العلةات      , ماملناجاة نع رب العزة ماجلالل 
بسماع كالم عالم الغيوب إذا باجل حيمل رفلاًل أم عكلازًا يهلق    مرقت القلوب 

يهللنع البكلاء ماملسلكنل    صلوت    اللفوف ليقف أنام امللل  صلائحًا بللعل   
مي هف بامللل  أن يعينول عل  بلوال ميسهاسل يف راح حال غلري نوثقلل فيق لع    
بذلك أسباب اخلهوع ميلاف القلوب عن اللذكا مالهسلبيح    لل  ليهلقل      

ملألسلف  . األنوال الق رسا كانت علي  حاانلًا لكونل  كلذابًا غلري نسلهحق      
 .ًا مما يهرجع  عل  االسهماار الهديد لد الهعارف نع  كبري

قد نهساهل يف ن ل هلذل القضليل نهناسل  أن هللا      –أخي الصائم  –إننا  
فالتسو  من األبنوا  النيت تعطنق اليند     , أضاارًا كبرية عل  الفاد معل  اجملهمع 
املتسنو  أننه يكسنب منن     حني جيند  , العامي  القاخرة  يى اإلنتاج والكسب 

و أنه  منق بنفسنه فيمتنهن َنذه املهنن  الذليين        مهمته َذه أكْر بكْري من ل
حىت يفقد إحساسل  بلوخزات ن لاات     , أمام الناس ماء وجههويتعوخ  يى خلو 
مي ل يهسكع يف كل رايلق ننهل كًا حلق إنسلانيه  محلق      , امخاين مانهقاده  

كاانه  محق جمهمع  منن ال بيعي بعد ذلك أن تاال اليلبل  بللن يسلهما يف هلذل     
للي  الغلا   :مصد  الاسول صل  اهلل عليل  مسلل    . عد ان يغني  اهلل امل نل حىت ب
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مللذلك كلان اجللزاء نلن جلن       , " عا  ملكن الغا غا النف  عن ك اة ال
 .كما يف اللحيح  " يلق  اهلل تعاىل ملي  يف مج   نزعل حل  " العمل إذ 

ن إن نن حق الفقري الذي يعمل مال يكفي  نلادمد عملل  امللايل أم إذا كلا    
عاجزًا عن العمل بسبب نلا  أم سلرجن أم حنومهلا أن ي للب نلن إخوانل        
املسلم  نا يسد حاجه  ملكن األنور قد أخذت أن مه ا فلصلبحت هنلاك دائلاة    

الة فعل  االها  أن يقللدها ميلخلذ حقل     للضمان االجهماعي منااكز جلمعيات 
لزكلاة الهلاعيل   مهي نسؤلل عن إيلال الللدقل ما . نن ا نافوع الاأ  غري ذليل 

إىل نسهحقي ا ف ي تهعاف الفقا احلقيقي نلن خلالل دراسلل ضلافيل بلسلاليب      
رمسيل نوثقل مأخاى اجهماعيل خاصلل كلي تلؤدي الللدقل دمرهلا يف خدنلل       

 . اجملهمع محمو رامر الفقا عن  
ح  نع ي غلري املسلهحق فقلد حاننلا املسلهحق       –أخي الصائم  –إننا  

بلل مأسل منا يف نهلا الب اللل     الغلش ماخلديعلل    مررجعنا االهال  عل  درمب
 : محت ي  اإلنسانيل يف نف  نن نع ي  

 ح   اإلنسان في *** كل نن أع ال قارا 
 راعش ال رمح في *** إن  نسخ رباب  

حقا إننا حنهار ح  تعا  اناإة حاهللا علينلا مقلد أضلرجعت إىل جانبل ا      
لنلا أن نكلذذا فقلد تكلون     رفل ا مبدت يف حالل نن البؤ  تاقق القلوب فلي  

مال نسه يع أن نلدق ا ألننا ال هلك الزنن الكلايف السهقللاء حالهل ا مال  لوز     
فللي   (  11الضلح   ( مأنا السلائل فلال تنل ا    )  :أن  نن اها مقد قال تعاىل 

أناننا إذن إال أن نهعامن نع إدارة نكافحل الهسول منسللم ا هللا لههعلاف حاهللا     
ث يف إحلدى االاف لات حل  اكههلفت اإلدارة رجلاًل      ميكفينا درسًا نا حلد 

يهلب  بلبو  املاأة ياتلدي العبلاءة ماحلرجلاب م لل  عنلد بوابلل املسلرجد        
 .ليسهع ف القلوب ال يبل 
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) ومن التسو  املقنع ما يسمى أخنذ العناخة أو منا نسنميه يف  اميتننا      
َ    ( دة العوّي ا منن  ويقصد هبا الزكاة السنوي  اليت تعنوخت بعنا األسنر أخنذ

فيسهحلوا أخذها حىت بعلد أن تلللح حلاهل  ميغنلي   اهلل نلن       , بعا األغنياء
فضل  مقد بلغت هذل ال اهاة يف رنضلان أن يهرجم لا الفقلااء ماالهلالون سلواء      
عل  بوابل هذا الغ  ميابكوا حاكل السري ميلؤذما أهلل احللي بلهرجمع   أنلام      

وزيلع العهلوائي للزكلاة    بيوهت  مذلك كل يوم نن رنضان يهرجع   عل  ذلك اله
مهي ظاهاة بيلد األغنيلاء أن حيسلموها بذرسلال زكلاهت  إىل مجعيلات اللة        

 ماملؤسسات اخلرييل مياتاحوا مياحيوا متةأ ذنه   مما علي   
 .غوائل الفقا مذل املسللل  –أخي اللائ   –مقاين اهلل مإياك  
 

 وإىل املصارح  التاسع 
 

*  *  *
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 (ائيات فة:) املصارح  التاسع  
 

 أخي الصائم 
إن املسل  احلق يفاح فاحًا رديدًا بلذدراك رنضلان ليسله مامل يف راعلل     

أن  –بقلوة سلل ايا علل  النلا       –اهلل ملكن بعض العادات االجهماعيل تسه يع 
 تغهلب نن رنضان حق  يف خلوص أمقات  فيما ياضي اهلل تعاىل 

و  بل  يلدي   منن ذلك صاف ك ري نن النلا  أمقلات رائللل يف اجللل    
الهارل اللغرية الق أصبحت بعد البث الفضائي تضع العلامل بل  يلدي جليسل ا     

 .نن راق  إىل غاب  
لقد أصبح فضاؤنا العايب ماإلسالني نيدانًا لهنلاف  رلا  بل  عهلاات     

ال _ إال منا رحنم ريب    –بينما مةنامينها  القنوات الفضائيل املهزايدة يونًا بعد يوم 
احي  الفكري  واألخالقي  فجق ما يبنث خ اينات فجن  ومنواخ     تزا  تنهار من الن

مأي احهقلار أرلد    , خييع  تتاجر بغرائز املشاَدين وحتتقنر ذوامنم و قنوام   
مأنك  نن أن تعا  الاذيلل دمن حياء متلغ  كلل الاغابلل الهلاعيل علن تللك      
ن الةانج يرجل أن املهاهد العايب املسل  ال يايد غلري هلذا املسلهوى اللدينء نل     

مال تهدخل رقابل هذل الفضائيات إال عندنا تهاهد نن الفاحهلل نلا يقلام    الةانج 
علي  احلد نع أن هذل القنوات تدرك يقينًا أن املقبالت اجلنسليل اللق تسلمح ذلا     

 .تكون عادة أقوى تلثريًا منفاذًا السه ارة الغاائز اجلنسيل نن املمارسل نفس ا 
ا رنضلان حيلث تسلهعد بلةانج     متزداد صولل هذل الفضلائيات يف رل   

خاصل حتت نسميات كل رية ن لل الفلوازيا ماملسلابقات ماملسلسلالت مكلل ا       
الع لا  : )) تههاك يف ههك حانل ر ا اهلل املع   مفيملا يسلمي  أحلد كهابنلا     

اإلعالني مكلها اخهار ننفذمها هذا اله ا املبارك ليللافوا النلا  علن العبلادات     
ن رقص معاي مفرجور يندى ل  جلب  املسلل  الغيلور    سا يقدنون  خالل بااجم   ن
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 .عل  دين  
ملو انللاف املهلاهدمن علن نهلاهدة ن لل      ))  :يقو  الكاتب الغيور 

هذل الةانج ملا مجدت هذل البضاهل الفاسلدة نلن يامج لا ملوجلدت حم لات      
الهلفزة املعنيل حاهلا نض اة إىل تقد  الةانج النافعلل اللق حتهلام معلي املهلاهد      

 ((ااعي حانل اله ا الكا  محتسن إىل املسل  بداًل نن أن تسيء إلي  مت
نلن جمملل نهلاهداذ هلذل السلنل خاجلت       ))  :ويقو  كاتب آخر 

أن غالبيل هذل القنوات الحتهام عقلول نهلاهدي ا مال مقهل   مال    : بان باع جازم 
فللدى  تذمق   البسيط مال املعا العميق لوظيفل هلذا الهل ا الكلا  يف حياتنلا     

املهلاهدين  القائم  عل  إدارة مباجمل هذل اال ات رلعور نسلهحك  أن مج لاة    
ه  أنا  أقاب إىل اجل لل مبسل اء ال حيهمللون قلدراً  نلن الهاكيلز ماجل لد        
مفارغون نفسيًا ممجدانيًا ينه امن األغلاين مالاقللات املورلاة بلجسلاد فاحلل      

ًا يعلانون أنفسل   نلن ال قافلل     نهمايلل لكي تهبع أفئدهت  الفارغل مالقائمون أيض
مه  ضمن معلي   اهلزيلل هلذا    ماملعافل ماهلدف الذي ين وي عل  هذل اال ات 

ال يعهافون بلن عقل املهاهد أمس  قلياًل نن هذل الفوضل  نلن األللوان ماألزيلاء     
 (( ماحلاكات 

لن أزيدك عل  قول هلؤالء الغيلورين عليلك مأنلت أغلري       :أخي الصائم 
مأهلك مذريهك فاح  أساتك نلن هلذا االسلهخفاف بدينل       نفسك نن   عل  

ميعلود البعيلد   , منهاعاه  معقوهل  مقيمه   ماتق اهلل أن ت يع  يف الن ار صلائمًا  
 . يف الليل عاصيًا 

 . محاين اهلل مإياك نن كل فهنل
 ..مإىل امللارحل العاراة  

 

*  *  *
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 (ماذا  ن اخلدم يف رمةان ؟)  :املصارح  العاشرة 
 

 ..أخي الصائم  
أيانًا تفيض بالب اء كما ي لوي القللب الهقلي متهقللب     ها أنت ذا تقضي  

محتاص عل  الهخفلف نلن أعملال    , يف نعي  العبادة كما يهما العبد االب ملوالل 
فلهنئك بكل هلذا ال لااء الابلاين مأذكلاك     . الدنيا ليفا  فؤادك ملا هو أعز مأجل 

ننك أن تلح ل  بعل  رعايهلك مرليء نلن       أخي اللائ  بلن هناك نن يهما –
اههمانك ميود لو يذكاك بنفس  أن  نسل  يلهما ننلك أن حي ل  صلوصليل يف     

 .املعانلل تهناسب نع خلوصيل رنضان 
ليلبلوا  إي  حتت يديك أجااء يهاقبون إرارتك مين لامن نواضلع ن لاك     

ملسلكنل حلىت   خدم كانوا ب  أهل   أسيادًا فلذلهل   احلاجلل ما  , لك كل رلباتك 
ساقوا نساءه  للخدنل يف بيهك مبيلوت بل  ديلارك خلار  ديلاره  نلاغم        
مساقوا رباذ  سائق  معانل  ياضون بلدر امل ن ميهغابلون نلن أجلل رماتلب     
زهيدة ال تافع   نن حال الفقا إىل الغلا غالبلًا ملكنل ا تقلي  أمدهل  متهلبع       

 .داء مذل املسللل جوعل أرفاهل  محتفظ ناء مجوه   عن دن  االسهرج
 أفال تستحو َذه الفا  منك لفا  حاني  تؤجر  ييها يف رمةان ؟

مْيك مسيمون يصومون كمنا تصنوم ويتمننون أن يقومنوا منن      إهنم  
األ ما  الصاحل  يف َذا الشهر اْق منا تقنوم فهنال خففنت  ننهم بعنا       

 !يام ؟األ ما  وفرغتهم جزءا  من الوقت ليفرغوا لقراءة القرآن أو صالة الق
مإىل حمهلا  لهعينل    هذا هو أنلي فيك فكما أنك تسع  إىل فقلري لهع يل     

 .مإىل نل وف لهغي   فلن تنس  إن راء نن ه  يف بيهك أم نؤسسهك 
ألهفت إىل صنف اخا نن النلا  ال يزاللون قللل     –أخي الصائم  –مدع  

الفقلااء   ءمهلل احلمد أعيذك أن تكون ماحدًا نن   أملئك الذين توللوا علل  هلؤال   
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ف لموه  ك ات أنلواهل  ملكنل   نلارلوه  يف إع لائ   حقلوق   مأخلاما       
أعط األجري أجلال قبلل أن  لف    : " مالاسول صل  اهلل علي  مسل  يقول رماتب   
ه  يف ديلاره  ملكنل   خوفلوا هلؤالء الغابلاء       مأننوا, رمال ابن ناجل " عاق  

لسل  مأراحلوا هل  أجسلان       بق ع أرزاق   مإرجاع   إىل دياره  نق ورين نف
مأرهقوا هؤالء البؤساء باألعمال املضنيل ممل يفاقلوا حلىت بل  رنضلان مغلريل      
فبينما ه  زادما ألنفس   ساعات النوم مالااحل تاكلوا هلؤالء املسلاك  يهلقون     

ب  األمقات يف رنضان فلال يكلادمن  لدمن مقهلًا     ليل يار بعد أن خلط النا  
ع هؤالء األسياد عفوًا ال لملل ألنفسل   ملغريهل  يقلول     يلهق ون في  أنفاس   ن

نع  ه  إخوانك  جعلل   اهلل حتلت أيلديك  فملن     : الاسول صل  اهلل علي  مسل  
جعل اهلل أخال حتت يدل فلي عم  مما يلكلل مليلبسل  مملا يللب  مال يكلفل  نلن       

ري كيلف  أد مال. رمال البخلاري  " العمل نا يغلب  فذن كلف  نا يغلب  فليعن  عليل   
اتقلوا ال لل    " أنن هؤالء نن عاقبل ال ل  مالاسول صل  اهلل علي  مسلل  يقلول   

فذن ال ل  ظلمات يوم القيانل رمال نسل  مكيف مل يقلقللوا بعلد ظلم ل  خوفلًا     
 .نن دعوة لي  بين ا مب  اهلل حرجاب 

 ..أخي الصائم 
كما تاجو األجا يف صيانك مقيانلك فارلبل  يف الهخفيلف علن خلدنك      

مالك يف هذا اله ا مإسداء املعلامف هلل  مالسلماح هلل  بللداء العبلادات       مع
مال اعات حىت لو كانت تسهدعي سفاًا إىل نكلل ألداء العملاة فلهحهسلب ذللك     
عند اهلل فذها هي فاصل مثينل هل  نادانوا ب  ظ اانينا قلايب  نلن احللام مللك يف     

 . ذلك األجا إن راء اهلل 
 ..شرة وإىل املصارح  احلاخي   

 

*  *  *
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 (أفةق اجلوخ : ) املصارح  احلاخي   شرة 
 

 ..أخي الصائم  
إن الامحل تنهل عن األمل فذذا ذا  الغ  رع  اجللوع اللذي يذمقل  الفقلري     
حتاكت أحاسيس  لاه  مإن غاغاة املعدة يف يار رنضلان خل بلل بليغلل اللسلان     

علل  خلالل اجللود مالامحلل     تعظ الغ  أن ينس  أخال الفقري فهزكو نفس  متهاىب 
مرد أن مالهعور الافيع الذي يزهق أنفلا  األنانيلل مياتفلع إىل نسلهوى اإلي لار      

يوسف علي  السالم كان يك ا الليام مهو علل  خلزائن األر  فسلئل يف ذللك     
 " أخاف إذا ربعت أن أنس  جوع الفقري : " فقال 

 أخي الصائم 
زه  دنعلل حملامم مال حتلاك    إن نن الغل ل حقًا أن للد أقوانلًا ال هتل    

ران عل  قللوذ  نلا يكسلبون نلن األنلوال ال ائللل       , نبهل  أعلاذ  تلمهات 
فعاروا ألنفس   ي اقون الذهب مالفضلل بل  يلدي رل واهت  مسلفااهت  بلل       
مأرفاهل  ميضنون ذا عن أساة حمهاجل فقدت عائل ا أم يهي  يهرجلاع نلاارة اليله     

ا النعمل الق بل  أيلدي   ماهلل تعلاىل يقلول     كل يوم ناات مناات مكلي  ضمنو
َمْلَيْخَش اَلِذيَن َلْو َتَاُكوْا ِنْن َخْلِفِ ْ  ُذِرَيًل ِضلَعافًا َخلاُفوْا َعَللْيِ ْ  َفْلَيَهُقلوا الّللَ        }:

 (  9: النساء) {َمْلَيُقوُلوْا َقْواًل َسِديدًا
ايلل السلماء   ر ا نزللت فيل  هد  :  -كما يقول أحد العلماء  –إن رنضان 

زنن عبادة تاتفع ذلا النفلو  نلن رل وات األر      إىل األر  فناسب أن يكون 
إىل رمحانيل السماء متهخلص نن جوانب املاديل مدمافع الغاائلز إىل صلفاء منقلاء    

 " يضفي عل  النفو  البهايل نوعًا نن الهفافيل مالاقل 
نلن الفقلااء   ذاك الذي دخل رنضان فل  يغلري يف نوقفل    !! فما أقس  قلب  
ذاك اللذي مل ت لب نفسل  حل  أراد أن يسلهعد لهل ا       !! ريئًا منا أر  قلب  
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اللوم ببعض االحهياجات إال أن يهكفل بعدد نلن األسلا ليفلاح   كملا فلاح      
 .ميؤن  نفوس   الق أمحه ا الفقا ملوعه ا الفاقل 

 لقد اعهاد النا  يف رنضان صورًا اجهماعيل رائعلل يهبلادلون في لا هلدايا     
مكلان البلد أيضلًا أن يكلون لفئلل      , األرعمل فيما بين   ميهداعون إىل الوالئ  

 .الفقااء نن   نليب فبئست الوليمل يدع  إلي ا األغنياء مي اد عن ا الفقااء 
إن رمةان َو شهر اجلوخ وأفةنق اجلنوخ وأكرمنه َنو اجلنوخ  ينى       

ما يقنع بنني األغنيناء    احملتاجني ألنه خالص من نوايا تباخ  املصاحل والرخ باملْق ك
والنذي َنو   التكافق االجتما ي الذي حنث  يينه خينننا احلنين      وفيه روح 

 .سفين  اجملتمع يف حبار الدنيا املتالطم  األمواج 
 ..أخي الصائم 

ك  يهما الفقري قابلل نلع علمل  بللن فيل       .. مكا  .. مكا  .. رنضان كا  
لعيد بعدل ملكنل  يعلل  نلع ذللك     مما خيل  أم خيص كسوة ا, زيادة يف امللاريف 

أنك لود في  أك ا نن سائا العام ف و يؤنل أن  مع فيل  أجلاة نزنلل  منفقلات     
ديونل  ليسلهلنف رحللل جديلدة نلع      كسوت  مكسوة عيال  روال العام ميقضي 

 .نلب احلياة مكدح ا 
فال ختيب رجاءل مما أفا  اهلل عليك نن صلدقل أم زكلاة أم هبلل فذنل  ال     

تقبلل اهلل نل  مننلك منلن     . اهلل ن قال حبل نن خادل نن عمل صاحل  يضيع عند
 . سائا إخواننا املسلم  

 ..وإىل املصارح  الْاني   شرة 
 

*  *  *
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 (رمةان وشبا  الشوارع : ) املصارح  الْاني   شرة 
 

 ..أخي الصائم  
إن النع  كلما ازدادت قيمل يف نفوسنا كلما ازددنا حاصلًا علي لا نهلفق     

 .ي ا أن تزنع نن أيدينا أم تنال نن ا نليبل أم جائحل ال قدر اهلل عل
هذا اجملهمع امنن الذي تافاف عل  ربوع  رايل الهوحيلد هلو نلن أع ل      

مإن املكاسب الق  ب علينا أن حنافظ علي ا مال نسمح ألحلد أن خيلدش مجاهللا    
لهم لل   ادعلل مجود بعض ال واها االجهماعيل امللؤثاة علل  صلبغه  اهلادئلل مالو    

تهوي ًا حقيقيًا كلن  ب ور نهقيحل يف مج  حسناء مهي ظلواها مت لل إفلاازًا سليئًا     
لهالقح اجملهمعات املفهوح دمن حدمد علة الفضلاء مالهلبكل العنكبوتيلل متقليلدًا      

 .حمضًا ملا يهاهد هنا مهناك 
صورة حمزنل راهدهتا يف ر ا رنضان بلالقاب نلن نلزنيل حيلث حيللو       

 .. يب ال ائش الس ا الهبا
أحد كبار السن يف حينا عل  عهبات ال ملان  نلن عملال خلا  يايلد       

قضاء حاجل ل  نن أحد االالت الهرجاريلل القايبلل نلن نزنلل  ميف ال ايلق رأى      
التلللو ج لدًا يف إثلارة    مج اة نن الهباب قد اص فت علل  جنبلات ال ايلق    

ا اهلمرجيلل خترجلل   يف إزعلا  احللي مامللارة بوسلائل ال تنقلل       تهفننالفوض  
متلرجلئ السليارات العلاباة    , للخلام  حلاجهل ا   العائالت االهانل ح  تضل ا  
متعا  عهاات األرفلال املغلار ذل  للخ لا     , للحوادث املامريل متاعب املارة 

كل ذلك نن أجل اسهعاا  مسج للم ارات اخلارقل اللق يهمهلع ذلا أحلد     الداه  
ماللق قلد تنهل ي    , مر ذلا يف غ اسلل   الهباب امله ور مهو ياقص سيارت  أم يد

أم رسلا اللدخول يف أحلد جلدران     , أم االص دام يف سيارات , بانقالب السيارة 
 .املنازل القايبل كما حدث ذلك مرأيه  
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ألنل   , الوقور مهو يااقب هذل امل زلل ناغملًا غلري حهلار    لن أنس  ريخنا 
ت ليق لع الهلارع إىل   يقف حمهارًا عل  حافل الهارع ينه ا الفلا  مللو للح لا   

مفرجلة انزلقت سيارة جمنونلل إىل نوقلع الهليخ لهاديل  قهلياًل يف      , نكان حاجه  
ليكون ماحدًا نن ضلحايا الهرجمعلات الهلبابيل املهلبوهل يف ال لا       , حل ات 
 .العانل 

فذن الكلملل اللق  لب    , مإذا كان ساد احلادثل كافيًا لهكون عةة للهباب 
اللذي ننحلوا هلذل السليارات مللن ال      , لياء األنلور   ب أن توج  ألمأن تقال 
مال يقدر ندى خ اهلا ميبقلون هل     , منن ال يعاف كيف ينهفع ذا , يسهحق ا 

حلىت إذا  , غافل  عن فلذات أكباده  اله  عن   بهؤن احليلاة اللق ال تنهل ي    
مقعت الكارثل ماسهدعي أحده  إىل دائاة األنن بدأ يهلفلت ميينلًا ماللااًل يبحلث     
عن حا  لولدل نن مرره  ميذهب أن ال هذا الهيخ القهيلل يهلكو إىل ربل  نلن     

 .قهل  منن تسبب يف قهل  
 .. أخي الصائم 

ألي  أمالدنا نن أع   األنانات عندنا ؟ أم ليسوا نسلؤمل  أنلام اهلل علن    
ملاذا ناخل   فنسلم   لافقلاء السلوء يف ن لل هلذل     .. فلماذا, رباذ  في  يبلون  

الق ال ختلو نن نواعيد نهلبوهل منلد اجلسلور يف عالقلات     , ت املوبوءة الهرجمعا
متنه ي يف نغارة نن نغارات الفسلاد معللابل نلن عللابات     , تبدأ يف الهارع 

 ..قدر اهلل ال , املخدرات 
من ما يكن نن ريء فذن هذل الهرجمعلات ال مت لل الوجل  النقلي ال لاها      

بح بل  منهمسل  مقلد اغهسللنا نلن      الذي ينبغي أن نل , له ا رنضان املبارك 
 .أدراننا مخ ايانا 

مانههل  نن هذل الوهدة اللق ال يلدري قلاع    , تافق بابنك  ..أخي الصائم 
هاميه ا ح  ي ل علي ا بع  املهعل فرياهلا باكلل زرقلاء تلو  بلليلء الضلوء       
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 .الق قد ال ينرجو نن فكي ا فهغاي  بالعونل , املهوهج 
, كنت قد جاحلت نهلاعاك سديلل احلقيقلل      أعهذر لك أخي اللائ  إن

 . مأحب لك اخلري الذي أحب  لنفسي , ملكن عذري أن  أحبك 
 

 ..وإىل املصارح  الْالْ   شرة 
 

*  *  *
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 (نظرات موبوءة : ) املصارح  الْالْ   شرة 
 

 ..أخي الصائم 
نن ال واها االجهماعيل الق تبدم غري ناغوبل نن فئات كل رية نلن اجملهملع    

بيلوهت  يف أسلوا  النسلاء العانلل يف     جود الهباب دمن صحبل أحد نن نسلاء  م
ركل فادي أم ثنائي أم أك ا دمن أن يكون للدي   حاجلل يف الهلااء ألنفسل       

 . أم ألهل   
, ف   يف نورن هتمل ن ما بلاأما سلاحه   أنلام اجملهملع يرجلج رلىت       

ممقفلوا يف نلوارن   ,  ملا  مالسيما إذا بدما يف نوع نن الزينل مالهرجمل املبلال  في 
مرسلا  . مراحوا ي لقون س ان   دمن معي حلانلات اهلل محملارم خلقل      ,نايبل 

أم تنامل بعض املاربلات مالوجبلات اخلفيفلل مملا     , صحبوا ذلك بهعاري الدخان 
 .يهري بوضوح إىل أي  جاءما هلدف اخا غري الهسو  

بسلبب فلاا    إن هذل ال اهاة ليست خاصل بانضان ملكنل ا تك لا فيل     
 .الهباب يف زنن الهسو  املفضل لدى النساء بعد العهاء إىل قايب نن الفرجا 

 .. فيا أخي الصائم 
نلن  ظلاهاًا علل  امللللوف    لو تلنلت نعي هذل ال اهاة لاأيه ا خامجلًا  

مخاقًا ألعز نكاسب  نلن الفضليلل مانهل اكًا صلارخًا     , عادات هذا البلد ال يب 
 .ل ماإلنابل حلانات اهلل يف ر ا ال اع

مإن تعلدما  ) مإذا كانت نع  اهلل تعاىل عل  اإلنسان أجلل نلن أن حتلل     
فذن نلن أجلل ا نعملل البللا اللق للي         34: إبااهي  ( نعمل اهلل ال حتلوها 

أفيكلون رلكاها   , إلنسان أفق نهل ود  لفضل ا ساحل ملي  النهداد أثاها عل  ا
أم الن لا يف نلكوتل  نلن    , كهاب   إال بلاف ا فيما خلقت ل  نن راعل اهلل متالمة

 .نهاهد اخللق الع يمل أم املنافع البهايل 
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مندانل مأي ندانلل حل  ي للق    , ملكن هذل النعمل تهحول إىل حساة مأمل 
الهاب العنان لكل ن اة أن تلل إىل نا تايلد مإىل كلل نلا تهله ي نهناسليًا أن      

أن تللل العيلون    حانات يغارمن علي ا مهلل  علورات يللبون   _ ن ل  _ للنا  
 :صاحب  مك  نن احلوادث الع يمل الق جاها الن ا املوبوء إىل , إلي ا 

 منع   النار نن نسهلغا الهار*** كل احلوادث نبدأها نن الن ا 
 فهك الس ام بال قو  مال متا*** ك  ن اة فهكت يف قلب صاحب ا 

  ايف أع  الغيد نوقوف عل  خ*** ماملاء نا دام ذا ع  يقلب ا 
 :ف و ي ذب  ميوج   , ملللوم نع هذل النعمل رلن عرجيب 

نن اسه اع ننك  الباءة فليهلزم  فذنل  أغلض للبللا     , يا نعها الهباب 
 .رمال الهيخان " منن مل يسه ع فعلي  باللوم فذن  مجاء , مأحلن للفا  

نقابلل  , ميلنح   قلوة اإلرادة   , قوي يف أيدي الهباب فاللوم إذن سالح 
قلال لقملان احلكلي     , عي اله وة فيهحكمون يف أهوائ   مرل واهت   إضعاف دما

يا ب  إذا انهألت املعدة نانت الفكلاة مخاسلت احلكملل مقعلدت األعضلاء      :" 
إذا رلبعت اللنف  نلن الهل وات جاعلت إىل      :" ميقول اخلا  , "عن العبادة 
 "اخلبائث 

قللوبك   أحيلوا  : : اقاءما قول اإلنلام الغلزايل متللنلول    .. نعها الهباب 
 ". بقلل الضحك مقلل الهبع مر امها باجلوع تلفو متا  

منعلا  , ماعلموا أن الن اة س   نسموم كما قال حبيبنا صلل  اهلل عليل  مسلل     
ياتد عل  نف  صاحب  يف نقهلل نلن نقاتلل الفضليلل ماحلهلمل كملا       ذلك أن  

 . يلنع الس  يف البدن 
ِنِنَ  َيغؤُضلوا ِنلْن َأْبَللاِرِهْ     ُقلل للْلمؤلؤْ  }أعوذ باهلل نن الهي ان اللاجي   

  31: النور  {َمَيْحَفُ وا ُفاؤمَج ؤْ  َذِلَك َأْزَك  َل ؤْ  ِإَن الَلَ  َخِبرٌي ِبَما َيْلَنعؤوَن
مال رك أن نن مينع  الليام نن حتقيق ر وت  نلن أجلل اهلل تعلاىل محلدل     
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  مسلل  خيةنلا بللن    فالاسول صل  اهلل عليل , فذن  لن خيسا بل هو الابح الع ي  
أي رب ننعهل  ال علام مالهل وات    :" يهفع للعبد يلوم القيانلل فيقلول    الليام 

 .فيهفع في  " بالن ار فهفع  في  
 ..وإىل املصارح  الرابع   شرة 

 
*  *  *
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 (خصوصيات زوجي  : ) املصارح  الرابع   شرة 
 

 ..أخي الصائم 
حليلاة الزمجيلل فيضليف    نا أمجل أن يكون لانضان ظالل  اجلميللل علل  ا  

إلي ا نن نفحات  نا  عل ا تزداد صلل ممحيميل مال رك أن مملا يزيلد هلذل اللللل     
حاارة ميبقي ا حيل نهواصلل اسلهماار نلا أحلل اهلل نلن املهعلل بل  اللزمج         
مالعرجيب أنك تقاأ ذلك يف كهاب اهلل بعلد املق لع اخللاص بفاضليل الللوم يف      

ُأِحلَل َلُكلْ  َلْيَللَل الِللَياِم الَاَفلُث ِإَلل        }: عاىل ن نباراة ح  يقول اهلل ترنضا
ِنَسآِئُكْ  هؤَن ِلَباٌ  َلُكْ  َمَأنهؤْ  ِلَباٌ  َل ؤَن َعِلَ  الّل ؤ َأَنُكلْ  ُكنلهؤْ  َتْخهلانؤوَن َأنُفَسلُكْ      

: البقلاة   {الّلل ؤ َلُكلْ     َفَهاَب َعَلْيُكْ  َمَعَفا َعنُكْ  َفامَن َباِراؤمهؤَن َماْبَهغؤوْا َنا َكَهلبَ 
كي ال يهادد نهزهلد مال خيلاف نهلورع مال ميلاري     , هكذا صاحيل نباراة  187
أنا إهلي كا  يبيح العالقل اجلنسيل ب  اللزمج  بكلل تفاصليل ا املباحلل     , نهلمل 

 .ليحافظ البيت املسل  عل  أنن  النفسي معفه  اجلسديل متواصل  العارفي 
ديث نا يهلبع عنلد بعلض األسلا املسللمل نلن       إن نا اسهدع  ن ل احل

نقارعل لكل املداعبات ب  الزمج  إىل درجلل االنفللال الهلام يف املنلام مالبعلد      
فالليل س ا نهلهاك نلع األقلارب ماألمالد مالنل ار ال     اجلسدي املهعمد ليل يار 

يليق كما يزعمون أن  همع الزمجان يف فلااش ماحلد ميبقل  اإلنسلان نعاضلًا      
ل بامخا أم بغريل خالل اللوم أم ظانئًا لهق  امخلا مهلو بل  يديل  مملا      للفهن

مرسا يهولد اجلفلاء ب لول امللدة مرل ا     , يؤدي أحيانًا إىل جفاف العالقل بين ما 
 .رفيع كانل ندة رويلل جدًا رسا أناضت مرقت دمن داع نن دين أم خلق 

ا األنلا حهلفلًا متانلًا    مإذا رجعنا إىل حياة نبينا صل  اهلل علي  مسل  لوجلدن 
كان يللبح جنبلًا نلن مجلاع     : فقد ثبت يف اللحيح  أن  صل  اهلل علي  مسل  

مأن  كما رمى اجلماعلل كلان يقبلل مهلو صلائ       " غري احهالم   يلوم رنضان 
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ميف نسلل  كلان يقبلل يف رنضلان     " ميبارا مهو صائ  ملكن  كان أنلك إلرب  
فذنل   , ل العها األماخا ميهلد نئلزرل   محىت ح  يعهكف يف نسرجد" مهو صائ  

أنل  كلان   "  اعًا تانًا بل جاء عن عائهلل رضلي اهلل عنل ا    ال ينق ع عن أهل  انق
مهلي حلائض مهلو    ( أي متهل    ) صل  اهلل علي  مسل  نعهكفًا فكانت تاجلل   

فلل  حيملل  اعهكافل  مهلو     " نعهكف يف املسرجد مهي يف حرجاهتا ينامهلا رأسل   
 .كان نع  أن يقارع أهل  أم يالرف   العبادة امللزنل س

أي أن نلن كلان عنلدل    " كان أنلكك  إلربل   " منا مرد نن قول عائهل 
القدرة عل  نلك نفس  عما هو أك ا نن القبلل ماملداعبل فلال بلل  بلذلك سلواء     

نن نفس  أنل  قلادر علل  اللهحك  يف تللافات       أكان ريخًا كبريًا أم رابًا يعاف 
مأنا نن ال يسه يع فلنان  ليل رويل ال توجلد فيل  حلدمد    مذلك يف يار رنضان 

مإن بعلد اللزمج  يف الليلل علن فلااش      , سوى نا راع  اهلل يف سوى رنضان 
امخا هو الذي جعل األسئلل تهعدد مملن توررلوا يف اجلملاع يف يلار رنضلان      

منعليل  ب عللي   بسلبب ا الهوبلل مالقضلاء مالكفلارة      , فوقعوا يف إ  ع ي  
ل ل مهي عهق رقبل فذن مل  د فليام ر اين نههابع  منلن مل يسله ع فذرعلام    املغ

 سه  نسكينًا 
 ...أخي الصائم 

ملاذا ننسا  نلع العلادات مالفوضل     ! ملاذا نفاط يف املباح لنقع يف احلاام ؟ 
ال قلدر  .. بعد ذللك نلاارة النلدم    لنهرجاع , منع ي ظ ورنا للن ام , االجهماعيل 

 ! .اهلل ؟
   ..املصارح  اخلامس   شرة وإىل 
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 (ما َكذا تكون العمرة : ) املصارح  اخلامس   شرة 
 

 .. أخي الصائم 
إن املسلم  يف هذا اله ا الكا  حياصون أن يكون هلل  نلن كلل عملل     

ا زيلارة  مإن نن هذل األعمال الللاحلل املضلاعفل األجل   . مإن قل , صاحل نليب 
صلل   أناًل يف احللول عل  ثواب حرجلل نلع اللنيب    , بيت اهلل احلاام ألداء العماة 

كما مرد يف حديث صحيح عنل  مهلو عملل جليلل يهحملل      , اهلل علي  مسل  
املسل  يف سبيل  نها  ك رية ف و يبذل نال  ميهغاب علن ديلارل ميؤجلل أعمالل      

مال رلك أن نلن   . اهلل تعلاىل  ذلك رمعًا فيما عند ميضحي بوقه  ماسهقاارل كل 
 .مصح اتباع  فقد ربح اللفقل , خللت نيه  
نعهلذرًا لكلل عبلاد اللامحن      –هل يل أن أتساءل  –أخي اللائ   –ملكن 

ناذا يايد بعلض هلؤالء نلن سلفاه       –ممفود اخلري املهرج ل إىل بيت اهلل احلاام , 
 هذا ؟ 

كل  أعهلذر علن    مل, سؤال قد يواج  بانهقاد رديد نن ك ري نلن النلا    
بعض اللزمار بلدأت تلخلذ    فضويل الواضح سا أرى نن سلوكيات غري ناضيل نن 

 مالسايع جدًا , حرج  ال واها الق ته لب احلل السايع 
أصلبح ذهلاذ  إىل نكلل     –لو صلدقوا نلع أنفسل       -فذن بعض الزمار

بلادة  متغيريًا للرجو كملا يقلال مللي  للع   , املكانل ماملهاعا املقدسل جماد سياحل 
االضل منن   نن تكون لدي  أهداف سلوكيل حمانل يسهغل في لا جملانع النسلاء يف    

 .األسوا  ماملنهزهات فيسمح ل اف  سا حام اهلل مرسا جا الن ا إىل اخل ا 
أداء لللديون اللق عللي       ماخامن صلوا سا  ب علي   نن زكاة راعيل أم

ن األنلاكن املقدسلل يرجلل العبلادة     ماسهلثاما باملال يف صورة نساك يقلدمللنا  
منا درما أي  امثون غري نلجورين ح  حانلوا الفقلااء نلن حق ل  مضليقوا      , 
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 .عل  نن مسعوا علي   دمن حق مال إذن نن   
مظاهاة أخاى تهبدى يف أن الوالدين إذا ذهبا إىل نكلل نلع أمالدهل  بلن      

ا نلن أصلناف األجلا نلا     مبنات حاصًا عل  اغهنام األمقات كل ا يف احلام لين لو
ملكن   يههاغلون عن ماجلب كلبري مهلو نسلؤمليه   أمالدهل       , قس  اهلل هل  

َيا َأُيَ ا اَللِذيَن اَننؤلوا ُقلوا َأنُفَسلُكْ       }: اهلل فهااه  ياتلون ايات اهلل مه  يف حام 
ِغَلاٌظ ِرلَداٌد َللا َيْعلؤلوَن الَللَ      َمَأْهِليُكْ  َنارًا َمُقودؤَها الَنا ؤ َماْلِحرَجاَرُة َعَلْيَ ا َنَلاِئَكٌل 

مأمالدهل  خلالل ذللك يغ لون     ,  6: الهحا   {َنا َأَنَاهؤْ  َمَيْفَعُلوَن َنا يؤْؤَناؤمَن
فهضيع اللللوات علن مقهل ا ميف الليلل ي للون يلذرعون       , يارًا يف نوم مبيل 

, الفاضللل  فه لدر األمقلات   , األسوا  ذهابًا مإيابًا مكلي  نوكلون بالهفهيش في ا 
ماألنوال ال ائلل يف غري فائدة ميهعاضون للفنت ماملغايات مرسلا كلانوا هل  نلن     

 .أسباذا مال سيما الفهيات 
فنليحق ملن عزم عل  الذهاب أن ين ا يف أنلال قبلل املسلري فلذن كلان      

أن يضليع نلن    قادرًا عل  ضبط أفااد أسات  مإال فال يضيع   فكفل  بلاملاء إمثلاً   
مليقهللا علل  أداء العملاة      ,  احلديث الهايف فليخهلا زيارت  كما يف" يعول 

 . ليعد نن حيث أت  نغفورًا ل  إن راء اهلل 
 ..وإىل املصارح  الساخس   شرة 

 
*  *  *
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 (أوقفوَم  ند حدَم : ) املصارح  الساخس   شرة 
 

 ..أخي الصائم 
زءًا ن ملًا نلن   أن الهاميح أصبح جل , إن مما مييز هذا العلا الذي نعيش في  

حياة األسا ماألفااد خيللص لل  جلزء كلبري نلن الوقلت مامللال ماللهفكري         
ماملهامعات ميبدم أن رنضان مل يسه ن عند النا  اليوم نن هلذا العنللا احليلاذ    

مال رلك أن مجلود الهلاميح    , ال سيما أن جزءًا نن  إجازة عن العملل الامسلي   
 .رتفاع نسهوى املعيهل في  ما, ذذل الك افل يهري إىل تاف  اجملهمع 

ملعل مجود الدمام الامسي الذي ياغ  اإلنسان ننذ رفوله  حىت يبل  السه  نن  
أم عمال عل  عمل جم د للفكا ماجلسد جعل نن الهاميح قضليل ال ميكلن أن تغفلل    

مما , " ملكن يا حن ل  ساعل مساعل :" ل يسه ان ذا مالاسول صل  اهلل علي  مسل  يقو
ملكن يف إرارل الهاعي االدد , ميح يف راع اهلل نن أنا نباح إىل أنا ن لوب نقل الها

 .مدمن أن يلخذ نساحل أكة نن حرجم  ال بيعي 
كمنا أن انذا   , واذا الشهر الكر  خصوصي  ينبغي أال هنةنمها حقهنا   

اجملتمع خصوصي  جيب أال نتناز   ننها ومنن ذلنك احملافظن   ينى أوقنات       
نااعاة للحكل  الهلاعي منناسلبل     ق اجلنسني خال  اليعبومرا اة فصالفرائا 

مإبعلاد األمالد علن أصلحاب السلوء حلىت اليكلون       , اللعبل ل بيعل كل نن ما 
اللعب جمااًل للهلثا السليب معدم اخهالط الهلاميح باالانلات كالغنلاء ماملوسليق      

 .مالكذب مالسخايل بامخاين 
ديث علن أصلناف   قلد أمجللت يف احلل    –أخي الصنائم   –مإذا كنت 

فذين ال اسه يع أن أقفز عل  صنف  نلن األلعلاب ينههلا تلدامهلما بل       األلعاب 
 .ماملفاقعات , هي ألعاب الكمبيوتا النا  اليوم 

فذن اللعب ذا أصبح هوسًا عند بعلض األرفلال بلل     فأما ألعا  الكمبيوتر
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, رجائبل ا  حىت إن الساعات تهواىل عللي   مهل  يسلبحون يف ع   , مالكبار أحيانًا 
ننساق  مراء فهنه ا مما يهسبب يف نضار صحيل نن ك اة اجلللو  متاكيلز الن لا    
عل  الهارل املهعل إىل امثار النفسيل بسبب الهلوتا الهلديد يف حلبلات السلبا      

بامللل مهو عكل  هلدف اللعلب ذلا     املوهوم كما ثبت علميًا أيا تليب ممارس ا 
العب إىل عضلو أرلل يف امللزنل ال نفلع لل       إىل امثار االجهماعيل ح  يهحول ال

 .فينهج عن ذلك نهكالت أسايل عديدة 
منلا أك اهلا يف رنضلان    .. يسنمى بالشنراقيات   وأما املفرقعات أو ما 

ف ي إيذاء للخلاين متللذذ ذلذا اإليلذاء     , فذيا لعبل املآسي مالساديل  –مالعيدين 
نلن ممهلكلات    مك  أثخنت نن جاح مكل  أتلفلت  , فك  رمعت نن إنسان , 

ح  رأيت صورة رفللل بايئلل فقلدت    مال أسه يع أن أتناس  مجاة األس  يف قليب 
نور عين ا بسبب رلقل نفاقعل صبيانيل نن رفل اخا لهبق  رلول حياهتلا نهلوهل    

 . حسرية 
إن مسؤولي  حصار َذه اآلف  االجتما ي  اخلطنرية تتنوزع بنني التناجر     

ا   ضارة وبني من يقنوم بشنرائها فهنق    بةالذي خيال  األنظم  ببيعها ويروج 
 !من حق حاسم لنقةي  يى َذه الظاَرة الةارة ؟

أن  –أخني الصنائم    –املمارسات االجتما ي  اخلاطا  النيت ننتم    ومن 
 ينى الشنواطأ أو يف املنتزَنات العامن   ندم      ختتفي خال  ممارس  التنرويح  

فبينملا تهلاك صلناديق    ,  املباالة بالنظاف  أو سالم  املنشنتت املعندة ليتنرويح   
ننذ أيلام فللين أثلا اللدين     النفايات ن يفل يقوم السياح نن نكاي  مكلن  ن رجور 

مأين أثا الهحضا مالهملدن يف زنلن تك لا فيل  ادعلاءات      , الذي يهعبد بال  ارة 
النا  بلثامها عل  مجيع أهاط حياهت  مأين احلل  اللور  اللذي  علل االاف لل      

ماللق ال  , يل للمحاف لل علل  املكهسلبات الفاديلل     عل  نكهسبات الورن نضاه
 نن ف اة الهملك محب الذات ميكن أن نهنازل عن ريء نن ا أبدًا بداع 
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 لنكن سويًا يف صف ماحد دعاة إىل رعار ماحد : أخي اللائ  
 ملي  فقط ن لما كان , اتاك املكان أفضل مما كان : يقول 

 
  .. وإىل املصارح  السابع   شرة

 
 *  * *
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 (رمةان واجلمعيات اخلريي  :) املصارح  السابع   شرة 
 

 ..أخي الصائم 
نا مييزنا جمهمعنا ال يب نن مسات عليا خللق اإلي لار هلذل السلمل     نن أباز 

اللذين  , الافيعل الق تعز عل  صغار النفو  منن متلكه   األنانيلل معهلق اللذات    
تف لن إلي لا عيلون     يبيعون كل ريء حىت نبادئ   نن أجل نللاحل زهيلدة ال  

 .الكبار 
اإليْار َو الذي جعق كق إنسان يف َذا الوطن ينرى أن منن واجبنه أن    
يقتسم رزقه مع أصناف من إخوانه املسيمني احملتناجني وأن يغنرس لنه يف كنق     
بيد من بيداهنم خني  من الرب واإلحسان تدر  ييه منن الند اء والْنوا  منا ال     

 .حيصيه إال اهلل جق يف  اله 
فقد مجدت أفكار الغيورين ناتعلًا خلليبًا يف أرضلنا فان لقلت     .. ك ملذل

نهامعات النماء مالع اء تنب ق   تهب   تبل  أرلدها راميلل ناحللل ال فوللل     
 .ب  حنايا أيان ا األمىل 

جللان تيسلري اللزما     , مجعيات الة اخلرييل , مجعيات حتفيظ القاان الكا  
نكاتلب توعيلل   , ة العامليلل للهلباب اإلسلالني    النلدم , هيئل اإلغاثل العامليل , 

اإلدارة العانلل للمسلاجد   , نؤسسل احللان   , نكاتب الدعوة الهعامنيل , اجلاليات 
مخيدم كل نن ا جانبًا نلن جوانلب اخللري ال يغل      , تهضافا مال تهنافا , مأن اهلا , 

 .عن  اجلانب امخا 
أخني الصنائم    –لل  أن اللك   مهي مجيعًا تعهمد يف نواردها بهوفيق نن اهلل ع

متعد نومس ا الكبري ر ا رنضان حيلث اجللود فيل     , نن  أهل الة ماإلحسان  –
 فما دمرك نع ا ؟, أك ا نن سوال 

أن يهنللل أحلدنا نلن القيلام      –يا أخي العزيز  –إن مما حيز يف اخلارا حقا 
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علل    مالق كل ريًا نلا تعهملد يف أعماهللا    , بلي دمر كان ليخدم هذل املؤسسات 
بلدل أن يكلون أحلد نناباهلا      –مال يكون ح  ا ننل   . حمهسب  ال راتب هل  

بل مرسلا تعلدى األنلا إىل إثلارة     , إال اإلعاا   –اإلعالنيل مرجاهلا املخلل  
ماحللديث عنل ا يف اجمللال     , الغبار حول املؤسسل مرجاالهتا مأسلاليب عملل ا   

نلن أبواذلا فيقلدم     ملي  ذلك نن ناصلح حملب يلدخل البيلوت    , ماألسوا  
صلار  , ملكلن نلن جاهلل أم حاسلد أم حاقلد      , النليحل ذدف اإلصلالح  

كالبعو  ميهص نن دم امللاب  أقذر األناا  مينقل ا إىل األصلحاء فيللد أهلل    
الة عن بذل اإلحسان بالههكيك يف هذل اجلمعيات مإثلارة الهلب ات مالهل وات    

 .يقولون : نن سو   حوهلا ماالهتانات غري املوثقل مإها اجهلبت
اللذين  , أنا عل  هؤالء املاجفون أي  حيلاربون اهلل بغيبلل هلؤالء االهسلب      

يقونون بعمل رسا كان خريًا نن اعهكاف امللل  مصيام امللهق  مقيلام اخلارلع     
مبلذل املعلامف للمعلوزين    , اهلل لقضاء حاجلات امللل وف    نن مفق  فالسعيد , 

 . بائس  منا يوفق لذلك إال ذم حظ ع ي  مختفيف عبء احلياة عن ال
 مالعسا ماليسا ساعات مأمقات*** النا  للنا  نا دام احلياء ذ  

 تقضي عل  يدل للنا  حاجات*** مأسعد النا  نن ب  الورى رجل 
 معاش قوم مه  يف النا  أنوات*** قد نات قوم مناتت فضائل   

لئلك امللاجف  خلذالن اجلبلار     مأم, ميكفي هؤالء االهسب  نلاة اهلل هل  
نلن نهل  يف حاجلل أخيل      :" يقول الاسول صل  اهلل علي  مسلل   , هل  يقول 

 "نن عادى يل مليًا اذنه  باحلاب " م" نه  اهلل يف حاجه  
أتااك أخي اللائ  سهذهب اليوم إىل ماحدة أم أك ا نلن هلذل املؤسسلات    

لهبلدأ  ,  لاك ننلذ أنلد    فلعل ا تنه, لهعا  علي ا راقاتك مخدنهك ماخهلاصك 
 .نعك نهامعًا نن نهامعات اخلري 

 ..وإىل املصارح  الْامن   شرة 
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 (أنت بطق التغيري : ) املصارح  الْامن   شرة 
 

 ..أخي الصائم 
اإلنسنان َنو بطنق التغنيري االجتمنا ي يف      )  :أعرجبه  كلمل أحلده   

علل  اإلنسلان    منلدر إعرجايب ذذل املقولل هو إسلبا  صلفل الب وللل    (اإلسالم 
ملكننلا نبلأ   , فما أك ا نا نفكا يف الهغيري اإل لايب منهمنلال   , القادر عل  الهغيري 

حىت عن تغيري نا نكاه  يف ذماتنا فضاًل عن حماملل تغليري نلا حولنلا مملا نعهقلد      
 .خ لل ن ما كان ذلك يف إنكاننا 

يلا بلاغي   يا باغي اخللري أقبلل , م  : ننذ أن ي ل رنضان مننادي اهلل ينادي 
إن  نداء خاص به ا رنضان , خيارلب كلل نلن رل دل خ ابلًا      . الها أقلا 

ننفادًا مكلن  نوج  ل  , مهو خ اب نزدم  ال للب , ينلادي يف امللاء جانلب     
اخلري أن أقبل ف ذا نومسك الذهيب , كل بذرة تضلع ا اليلوم سهحللدها سلبع      

نك قلد صلفدما , مللن    مينادي جانب الها في  أن أقلا فكل أعواضعفًا ميزيد , 
 .خيللوا إىل نا كانوا خيللون إلي  نن قبل 

ولكننه مينزة َنذا الشنهر النذي      , إن َذا التغيري مطيو  يف كق الشهور 
ميْق ملن يدخق جامعته املبجي  خورة تدريبي  متخصص  يف قةني  منن أَنم قةناياه     

تطويرَنا يف  وَي التعامق مع حياته بشجا   تؤَيه أن حيدث فيهنا التغنيري املناسنب ل   
متفهك صاليلا امللخ متعيقل  علن     , فالنم يل مالاتابل لمد الهخليل  , املناسبالوقت 

 .الهفكري اله وياي 
كل ابن ادم خ اء ملي  نن الهرجاعل سكان ال بلات علل  اخل لاء ماإلصلاار     
عل  الههبث ب  فذن ذلك لي  عالنل رجولل مال ذكلاء مال أرحييلل بلل هلو عكل       

 .يف ال ايق امل لك ن  زيادة رغيان ماسهاسال ذلك كل  متانًا إ
لقد هبت نفحات رنضان عل  قلوبنلا كالنسلائ  ال ايلل فلنعهله ا مأحلدثت      
في ا تغيريًا سايعًا مل نسه ع أن نهعاف سال ملكننا نعيش نعيمل  أحسسلنا بقابنلا نلن     
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اهلل أك ا نن ذي قبل سرجاد أن هل اهللالل مرلعانا بالنلداء احلبيلب حيلاك قلوبنلا       
 .يا باغي اخلري أقبل ميا باغي الها أقلا , الساكنل 

متلفهنا نن حولنا فوجدنا جمهمع اخلري يسهقبل ضليف  بكلل حفلامة مإكلاام     
كلل رليء تغلري نلن     , يف كل امل اها العباديل ماالجهماعيل مالدراسيل مالوظيفيل 

َق َنذا التغنيري ميْنق اسنتجاب  احليناء      : أجل رنضان ملكن السؤال يلارحنا 
ؤقت  ليظرف الطار  املاضي  ن قرينب أم اسنتجاب  املخبنت النذي خخنق      امل

الشهر أجواء روحه فاكتسح ما يف خاخيها منن لغنط األينام وسنفه الشنبا       
 !و ناخ الشيوخ وبداا كما تبد  الْيا  ليصالة ؟

ماسعل األفق ملكن ا تبلدأ نلن اإلنسلان    , إن الهغيري قضيل هائلل بعيدة الغور 
  11الاعد  {ِإَن الّلَ  اَل يؤَغِياؤ َنا ِبَقْوٍم َحَه  يؤَغِياؤمْا َنا ِبَلْنُفِسِ ْ }تعاىل ذات  يقول اهلل 

ففي رنضان فاصل ففي رنضان فاصلل إلخضلاع سلل ل العلادة لسلل ل      
مسلايع  اإلرادة فالهغيري في  رانل لكل امل اها احلياتي  ميههاك فيل  كلل اجملهملع    

يكهف للنف  الق كانلت تهمسلك سحبوباهتلا    مماقعي , يقع ب  عهيل مضحاها 
السيئل نهعللل بليا ال تسه يع االسهغناء عن ا بليا أقلوى نلن ذللك مأيلا قلادرة      
حقًا عل  هرجاها ندة نن الزنن ليسلت يسلرية فلذذا كانلت جلادة يف الهغليري       

 .اإل ايب نبحت يف االسهماار عل  هذا اهلرجا اجلميل 
نن عاداتك الق كنلت تلهما اللهخلص    عددًا هل عاضت  ..أخي الصائم 

جلاب فقلد تكلون يايهل ا اللق      .. نن ا عل  الل الهغيري العرجيبل يف ر ا رنضان 
ولكن وصييت لك أن تكون قويا  يف وجنه العناخة َاخئنا     , تهاقب ا ننذ أند رويل 

أريلد أن   ال.. خوام اإلقنالع  ننها    –يف التعامق مع  ناخَا لتةمن بنإذن اهلل  
دة نعينل بل يكفي  أن متهلك الهلرجاعل الكافيلل علل  انلهالك اليلل      أحدد لك عا

 .يا صائ  رنضان .. الهغيري الق مينح ا لك رنضان 
 ..وإىل املصارح  التاسع   شرة 
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 (قياخة السيارات يف رمةان :) املصارح  التاسع   شرة 
 

 ..أخي الصائم 
 : ن املبارك أناان إن مما ي ري الن ا حقًا يف قيادة السيارة يف ر ا رنضا

الساعل اخلارفل الق تلل حلد الهل ور ماالنفعلال الهلديد قبلل أذان       :أواما 
مملا كلان   , يف الوقت الذي يكون اإلنسان مصل حد اإلج اد مقللل الهاكيلز   , املغاب 

بلل مأخ لاء امخلاين اللذين يعيهلون      , يسهدعي نن  الهلين لهفادي نفاجآت ال ايق 
 .النفسيل نفس ا 
ك اة احلوادث املامريل القاتلل ننلذ بدايلل اإلجلازة الانضلانيل إىل      :الْاا واألمر

بل  األهلايل يف   , ن اًا لك اة السفا خالل هلذل الفهلاة   , يايه ا بعد عيد الف ا املبارك 
الاسلول صلل  اهلل عليل     أم إىل األناكن املقدسل ألداء العماة مزيارة نسلرجد  , املدن 
, م احلوادث ريور أفااح العيد عنلد مج لاة نلن النلا      ففي كل عام تذبح اال. مسل  

مينهقل النا  ب  البيوتات يف عبارات نزدمجلل نهناقضلل العوارلف فهباريلك العيلد      
 فلماذا كل هذا ؟, لامر عبارات العزاء 

إننا صائمون راعل هلل تعاىل فلماذا ال ههلي كملا حيلب اهلل تعلاىل أميكلن أن      
ن بكل خ لاات نفوسلنا محاكلات جوارحنلا مهلذا      حيدث ذلك ؟ نع  إننا نهعبدم

َمِعَبادؤ الَاْحَمِن اَلِذيَن َيْمهؤوَن َعَلل  اْللَلْرِ  َهْونلًا َمِإَذا َخلاَرَب ؤ ؤ     }كهاب اهلل ين ق بيننا 
إن  هدي قااين منديح إهللي لفئلل نلن النلا      . 63: الفاقان  {اْلرَجاِهُلوَن َقاُلوا َسَلانًا

مال تعلايل مال افهخلار   , فال كة مال خليالء يف نهليه      متهي بسكينل ممقار متواضع
َماَل َتْمِش ِفي اأَلْرِ  َنَاحلًا ِإَنلَك َللن َتْخلِاَ       }ممه ل  قول  تعاىل , سلب  أم ناكب 

كملا أيل  يهحمللون أذى غريهل      ,  37اإلسلااء   {اأَلْرَ  َمَلن َتْبُلَ  اْلرِجَباَل ُرلوالً 
مإذا خارب   احلمق  سلا يسلوؤه  ردما عللي   بسلالم     نع النا  ميلينون يف نعانله   

 .بعيد عن اجل ل 
للئن  ) مإذا كانت السيارة اليوم نن أجل اللنع  فلذن علينلا رلكا اهلل علي لا      
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منن ركال عمليًا تسلخريها فيملا ينفلع مقيادهتلا     (  7: إبااهي  ( ) ركامت ألزيدنك  
 .بهعقل مهدمء مذم  

تنهورين نتجنت  ننه حنواخث مرو ن       إن خمالف  َذا اادي  ند بعنا امل 
نعكست سيبا   يى اإلنسنان واالقتصناخ و ينى احليناة االجتما ين       اوخسائر َائي  

فذن نع   املهضارين نن حوادث امللامر نلن الفئلل العمايلل املنهرجلل منلن        , ومنائها
املهزمج  منن املهعلم  كل ذلك بسبب غياب الوعي عن فئلل نلن اجملهملع نسللل اهلل     

 .  اهلدايل تعاىل هل
مرسلا عللق   ! لقد اعهاد ك ري نن النا  أن يسمي ن ل ذلك جماد حلادث سلري   

 ...! إي  قضاء مقدر : أحده  حموقاًل نسهاجعًا 
 :ملكن األنور بلسباذا , نع  كل ريء بقضاء مقدر 

فالذي يهعدى الساعل القانونيل االددة نن اجل ات املخهللل يكلون امثلًا رلبي ًا      
 .عمد لنفس  أم لغريل ملو كان نسافاًا ألداء العماة بالقاتل امله

مالذي ي مل أسباب النرجاة يف سيارت  كهغيري العرجلالت املسله لكل أم الفاانلل     
 .اهلزيلل يكون ح ئًا يف حق نفس  ميف حق البهايل نن حول  

مللو كلان لإلف لار أم     –مالذي يق ع إرارة املامر دمن سبب راعي كلاف   
قبل أن يكون حالفًا ألن ملل امللامر ألنل     عاصيًا هلل تعاىل يكون  –إدراك صالة 

مااللهزام باألن مل عبلادة خفيلل أجاهلا    , خالف ميل األنا أم نن مكل   بذلك 
َيلا  }: قلال تعلاىل   , نذخور عند اهلل كما أن امله امن ذا عملدًا ا  مال رلك   

  59: النساء  {الَاسؤوَل َمُأْمِلي اأَلْنِا ِننُكْ َأُيَ ا اَلِذيَن اَننؤوْا َأِريعؤوْا الّلَ  َمَأِريعؤوْا 

 {َماَل تؤْلُقلوْا ِبَلْيلِديُكْ  ِإَلل  الَهْ ُلَكلِل     }فيقول : الامحن الاحي  ينادينا  ..أخي الصائم 
فلماذا نهناس  نداء اهلل حينما هه ي هلذل النعملل اللق حوهللا بعضلنا إىل       . 195البقلاة  
 نقمل ؟

 ! هاين أرماح   فذن امخاين ال هتون علي  أرماح   إذا هانت عل  املسه 
 ..وإىل املصارح  العشرين 
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 (مرحبا  بالرمةانيني :) املصارح  العشرون 
 

 ..أخي الصائم 
حيث يلن  النا  يف رنضان  رية املسلاجد محيسلون في لا    , يف بيوت اهلل 

اللدنيا   بعد أن خففوا عن قللوذ  نلن أثقلال األر  متبعلات    , بامحانيل خاصل 
مإذا خاجلوا  , فذذا دخلول ثقل علي   اخلام  ننل  إال حلاجلاهت    فهعلقت باملسرجد 

فذن قلوذ  تبق  نعلقل ب  كقناديل  الق ال تكلف علن اإلضلاءة يف هلذا الهل ا      
حلىت  , حي عل  الللالة حلي علل  الفلالح     : الكا  يسههافون لداعي اخلري 
سلل  يف ذكلا نلن ي لل   اهلل يف     ل صل  اهلل علي  مليلد  يف هؤالء قول الاسو

 " مرجل قلب  نعلق باملساجد :" ظل  يوم القيانل 
ملذلك فذن املساجد تهكل ركيلزة اجهماعيلل يف غايلل األمهيلل يف هلذا      
اله ا الكا  ف ي الهرجمع الوحيد الذي يلهقي في  أهل احللي مخل  نلاات يونيلًا     

ر   االجهملاعي اليلوني   ميهذاكامن في  توجي ات الهايعل مين لقون نن  إىل نهلا 
نن زيارات اله اين مالهعازي مرسا اتفقوا عل  مليملل نهلهاكل تهليع بينل   رمح     

 لل   األلفل ماالبل أم عل  اسهضافل العمالل الق بقاب املسلرجد يف إف لار يلوني    
في  الغ  الهاجا نع الفقري العانل علل  نائلدة ماحلدة ليحققلوا نعلا األخلوة       

 .مالهكافل ب  املسلم   اإلسالنيل ماملساماة
محسنل أخاى لانضان أن   هذب إىل املسرجد كل أفااد احللي تقايبلًا حلىت    

مهنلا يللذ دمر األئملل    نن كانوا يهكاسلون عن حضور اجلماعلل فيملا سلوال    
ماملؤذن  مامللل  الدائم  بلن حياملوا أن يؤلفلوا قللوذ  محيببلوه  إىل املسلرجد     

تلنيبل   ممصلم   يف مجلوه   بالانضلاني  اللذين      بداًل نن اله ايب علي   م
اليعافون اهلل إال يف رنضان فلكل نف  جانب ريلب ينبغلي أن خيارلب يف حل لل     
تفهح  مرنضان ربيع النفو  منوس  تفهح مرمد القلوب مللو مل يكلن يف قللوب    
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, هؤالء حب هلل مرسول  صل  اهلل علي  مسل  ملدين  ملا قلدنوا حلىت يف رنضلان    
بالانضاني  يف بيوت اهلل يف رنضان مأرلد علل  أيلدي   أن يعاهلدما اهلل      فماحبًا

فقلد تلذمقوا حلالمة    , بعد مداع الهل ا الع لي    تعاىل أن ي لوا ناتب   ببيه  
( ماركعلوا نلع اللااكع     ) العبادة يف مجاعل فمن الهقلري الهديد الهفايط في لا  

  43: البقاة 
للق يبلذهلا أئملل املسلاجد يف هلذا      ممما ينبغي أن يذكا فيهكا اجل لود ا 

 ك ريًا نن أعملاهل  نلن أجلل    اله ا منااب ه   يف نساجده  أمقاتًا أرول تارك 
إجابل املسهفه  مإلقاء الدرم  مالهعامن نع املؤسسات اخلرييلل منلا يه لبل  نلن     
نهابعل دقيقل ماإلرااف عل  حلقات القاان الكا  محنو ذللك مهلو نلا يه للب     

نن قبل امللل  مإس انًا فلاعاًل ناديلًا منعنويلًا بلداًل نلن أن يبقل         تعامنًا بناء
أحده  حيسب الدقائق الق قد تزيد يف صلالة نلا ليلوايف بهقايلال بعلد الللالة       

ناسليًا أنل    , أم يعد عل  اإلنام أخ اءل متقلريل يف أي أنا نلن األنلور   , نباراة 
 .بها يليب مخي ئ مأن نن يك ا العمل فالبد أن خي ئ 

ملعل مما يلزم ب  أئمل املساجد يف رنضان علدم السلفا متلاك املسلرجد يف     
ظاف حيها  إىل مجوده  مهذا ال رك مملا ينبغلي أن يهلرجعوا عليل  ميلذكاما      
بفضيله  مأجال ملكن ذلك ال يعل  أن حيانلوا يائيلًا نلن أداء العملاة نل اًل يف       

ل يلوم أم يلون    إذا ذهلب خلال   –رنضان فما عل  األنام نن حا  إن راء اهلل 
فلدى نناسك العملاة معلاد إىل مجاعلل نسلرجدل ليكملل أداء ماجبل  مللي         

بلل عللي   أن يقلدرما ج لدل نع ل       , نن ذللك  للملل  أن يبدما تذناه  
 .متضحيه  نن أجل أداء ماجب  نع   

 ..وإىل املصارح  احلاخي  والعشرين 
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 ( اسات يف أذن مصيي :) املصارح  احلاخي  والعشرون 
 

 ..أخي الصائم 
نن خلوصيات ر ا رنضان املبارك أن  يهيح اجملال أنلام امللاأة املسللمل أن    

مهلو نلا   تللي كل ليلل يف املسرجد نع مجاعل الاجال يف املكان املخللص مل لل ا   
كان حيدث يف كل اله ور ماألمقات يف زنن النيب صلل  اهلل عليل  مسلل  مهلذا     

معنا فاصل مثينل لهمع في لا علدد نلن الفوائلد     احلضور السنوي مي ل للماأة يف جمه
نالئملًا للعبلادة بعيلدًا علن      فذىل جانب امللاحل الهاعيل حيث لد جوًا, مامللاحل 

متسلهمع امللاأة إىل اللهالمة    , صخب األرفال منهاغل اللدار اللق ال تنهل ي    
متسلهمع  , ملد الفاصل لهسلل عما يللح دينل ا مدنياهلا   , اللحيحل لكهاب اهلل 

ح  تهعاف علل  نسلاء احللي    , إىل الدرم  النافعل فذيا تكسب نلاحل اجهماعيل 
الزنن الذي قلت فيل  الللالت بل  اجللريان     مال سيما يف هذا , الذي تعيش في  

مالهعلارف ن للب رلاعي    . ييث ال يكاد يعلاف بعضل   بعضلًا إال قللياًل     
ينلب  عليل    ,  13 :احلرجلاات ( مجعلناك  رعوبًا مقبائلل لهعلارفوا   ) ماجهماعي 

تالح  اجملهمع متكافل  مريوع رمح الهعامن ب  أفاادل حينما متهلد هلذل الللالت    
 .محتقق أهداف ا النبيلل , بعد رنضان 

إن حسن نيهك يف احلضلور إىل املسلرجد ال خيفلي الواقلع      ..أخيت الصائم  
ض اللق تقلع في لا بعل    بعدد نن السلوكيات ماملخالفات مالذي ينضح , امله ود 

ف ناك نن تلذ مقد كهلفت مجل  ابنهل ا يرجلل     , النساء يف قدمن ن إىل املسرجد 
مهلي تهمهلع سلا يلفلت     , أيا صغرية يف ن اها مقد لامزت العاراة نن عماها 
أم أحيانلًا تسلمح بلذلك    , إلي ا ن ا الاجال مه  يدخلون املسرجد بالقاب ننل ا  

من غ لاء فليقعن يف فهنلل    منن ن نن يللب  النقلاب د  , نهساهلل بذلك خلادنه ا 
الاجال مهناك نن تلذ مقد بالغت يف زينهل ا ملباسل ا مأصلبا  الوجل  مكليلا      
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في  ب  النساء  مالياهتا مهناك نلن تللذ مرائحلل الع لور     قادنل عل  عا  ختهال 
حلىت ال  , تفوح نن ا يرجل حماملل إرفاء رائحلل امل لبخ يف جسلدها منالبسل ا     

نيل حسنل فاحلضور باائحلل ال علام إىل املسلرجد خ لل     تؤذي امللليات نع ا مهي 
مال رك يقع في  بعض النسلوة فيلؤذين املللل  ماملللليات ماملالئكلل اللذين       
يهلذمن مما يهلذى نن  ابن ادم ملكلن ال ينبغلي أن يعلاأ ص لل اخلا فلاملاأة إذا       

ماحللل اللذي   , ت يبت مر  الاجال ريب ا ف ي زانيل كما يف احللديث الهلايف   
فخلري ال يلب الغسلل كملا     , ن أن تفعل  هو أن تغهسل جيدًا متبدل نالبس ا ميك
 .مرد 

منن العرجيب جدًا أنك تاى املكلان املخللص للنسلاء يف املسلرجد أقلل      
مالسلرجادات  , ن افل متاتيبًا نن نكان الاجال فاملناديل تنهها فيل  انههلار اجللااد    

مكلان املهوقلع   , ال بيعيلل   مامللاحف ال توضع يف أناكن ا, نانيل في  دمن تن ي  
العك  متانًا فالهن يف مالهاتيب نن خلوصيات املاأة أك ا نلن الاجلل يف امللزنل    
فلماذا يقل هذا الهعور يف املسلرجد نلع أن املفهلا  أن يكلون احللاص علل        

حاصلًا علل  نزاهلل املكلان املعلد للللالة       , الن افل يف املسرجد بدافع راعي 
املاأة أثا ريبًا يف البيت الذي اسهضلاف ا رل اًا كلاناًل    ملههاك , مالعبادة نن القذر 

 .جاءت متاكت بيه ا نن أجل  ملكي حت   باألجا الذي 
أن أصنوات أطفالنك يف املسنجد منن      –أخيت الصنائم    –وال أخفيك 

ضوضاء وبكاء تصق إىل مصيى الرجا  فكين  انن معنك منن النسناء فنال       
ن اسله عت أن تضلعي   يف أيلد    فلذ  , بنأوالخ   –بار  اهلل فيك  –تؤذي أحد 

أنينل يف املزنل مإال فاجلسي نع   مصلي يف دارك فواجبلك حنلوه  نقلدم علل      
 .رغبهك يف حضور اجلماعل مهي ليست ماجبًا عليك 
 .. وإىل املصارح  الْاني  والعشرين 
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 (مهاز  تسويقي  : ) املصارح  الْاني  والعشرون 
 

 ..أخي الصائم 
تلاحب ر ا رنضلان املبلارك حلىت يايهل  ظلاهاة       نن أباز ال واها الق

, الهسو  الهال الق تبدأ قبيل ن لع اله ا باملواد الغذائيلل متنهل ي سالبل  العيلد     
, أيا حلاالت تسلهدعي الهسلو  ال حماللل     أم األعاا  الق تعقب  نباراة مال رك 

مهل   ملكن املهكلل تكمن يف قضيل كةى مقع في ا ك ري نن النلا  اليلوم مهلي    
الذي  عل نهوسلط احللال ينفلق ميهلهاي بقلدر      الهسامي بين   يف قدر الدخل 

ال اي يف مجيع ن اها احلياة اليونيل مي ل بعد ذلك يعاين نلن سلداد ديونل  اللق     
فال ي نل بنوم مال يسعد بلقاء أحد فكلل نلن حولل  قلد أصلبح      , ال تاح  حال  

ماهللدف نلن مراء ذللك تلاف     يدل هي السفل  مأيدي   هي العليلا  , ندينًا هل  
 .ميكن  أن يسهغ  عن  حىت يغني  اهلل نن فضل  

مقد ساعد يف تفاق  ذلك نا تقلوم بل  االلالت الهرجاريلل نلن عمليلات       
تسويقيل قادرة عل  إقناع املسه لك بلن إقدان  عل  الهااء نن ا سليوفا لل  كل ريًا    

نلايح جلدًا ال يهعلدى     فالهخفيض يلل إىل سه  يف املائل مالهقسليط , نن أنوال  
مال حيها  إىل كفيل من ل هذل الهلفيل للن تهكلار نلاة    , ثالث تسعات نهرجامرة 

ملنلا يف كلل يلوم نهسلو  ال     , مإذا ارهايت ثالث ق ع فالاابعل جمانلًا  , أخاى 
ماملسابقات تسهعا مالسيارات قد الات علن عرجالهتلا أنلام    , يدفع مثن نههامات  

الذين  ذذ  اإلغلااء مخيلدع   الةيلق    , ا املساك  تدغد  نهاع, االل يف زهو 
لعلل   , مي ل أحده   اي مراء كل نور نن أرعل الليزر الق تهق عنلان السلماء   

فهللبح  , فيهلهاي أضلعاف نلا كلان ينلوي رلااءل       , حي   بلفقل العما 
 .متعود أغنيل الهوفري رجع نواح , الهخفيضات تافيعات 

تقةني فيهنا املنرأة سنا ات     , يومي  مرينرة  أما النساء فيا اا من رحي  
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السنوق  ال يقر اا قنرار حنإ تنذرع    , ركةا  وراء املوخيالت اجلديدة , طواال  
أنلا  ,  كي ال تص  إحدى الصديقات حمال  فتخجق أهننا مل تقنم بزيارتنه   , كيه 

, حمان ا إذا كان نع ا ف و جماد محال جاء نع لا ليخفلف عنل ا علبء األثقلال      
بل إن املاأة هي الق تقلوم سفاصللل البلائع مهلو أخلا       , م بال لي  ل  رأي ذ

 !! ينه ا األنا بدفع النقود 
 مال يسهلنامن مه  حضور*** ميقضي األنا ح  تغيب تي  

فلامل   أال  , مهي ال تلب  ب  مال ياله  املاديل مال بلل  عنلدها إذا اسلهدان    
عناصلا املباهلاة أنلام    تعود إال سا غال سعال مندر مجلودل لهكهملل هللا كلل     

األخايات هذا غري الذي تكذب في  متهباه  سلا للي  عنلدها حلىت ال تغلبل ا      
كملا رمى الهليخان   " ماملههبع سا مل يعلط كالبل  ثلويب زمر    " ,ماحدة نن ن 

 .عن رسول اهلل صل  اهلل علي  مسل  
َنذا السنؤا     –أخني الصنائم    –ولفت  أخرية يف قةي  التسوق تسألك 

 حيمي مري  تسوقنا إال يف العها األماخلا اللق كلان ينبغلي في لا أن      ملاذا ال: 
 أمل نكن نعل  بقدمم العيد نن أمل اله ا بل قبل هالل  ؟, نهفا  للعبادة 

نلوم أنفسنا علل  تلجيلنلا رلااء الللوازم املدرسليل إىل أن       لقد تعودنا أن
تلجيلنلا االسلهعداد   تفهح املدار  معل  تلجيلنا املذاكاة إىل قاب االنهحان معلل   

للمناسبات الهاعيل ماالجهماعيل إىل ح  قدمن ا ميف كل ناة نعلزم علل  تلاليف    
فمىت نلخلذ بلاحلزم مالعلزم    .. ملكننا نعود إىل الهلجيل ناة أخاى , ذلك نسهقباًل 

 ؟
 ..وإىل املصارح  الْالْ  والعشرين 
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 (ال تشوه ابتسامتك :) املصارح  الْالْ  والعشرون 
 

 ..صائم أخي ال
إننا ن ما قلنا يف الليام نن أثا صحي مأثا اجهماعي بال  النفلع فلذن ذللك    

جاء لهابيل النفلو  علل  الهقلوى    , ال يع  أبدًا أن ننس  أن  عبادة حمضل هلل تعاىل 
ألن حقيقل اللليام خفيلل ال يعلم لا    , منااقبل اخلالق سبحان  يف مجيع السلوكيات 

 .إال اهلل محدل 
حلديث  , إن مما قلد يف مل  بعلض الللائم  خ لل       .  زيزي القار 

مالذي نف  حمملد بيلدل خلللوف فل  الللائ       :" الاسول صل  اهلل علي  مسل  
مجلود هلذل   ظلان  أن   .الذي رمال الهليخان  " أريب عند اهلل نن ريح املسك 

مهو غلري نلااد يف احلقيقلل    , الاائحل يف ف  اللائ  مما ي لب محيافظ عل  مجودل 
بهارة نن الاسول صل  اهلل علي  مسل  لللائم  بللن نلا حيللل هلل       ملكن ا, 

أليلا  , نن جااء اللوم نن اثار تبدم كاي ل للنا  هي عنلد اهلل ع يملل الهللن    
اللذي يللذ بل   يلوم     , مهذا ن ل دم اله يد , مقعت يف ناضات  مبسبب راعه  

كايل  لللنف    نلع أن نلاأى اللدم    القيانل اللون لون الدم مالايح ريح املسلك  
 .اإلنسانيل 

مالذي ينبغي الهنب  ل  أن رائحل اخللوف يف فل  الللائ  هلي ليسلت نلن      
ملذلك فذن تن يف األسنان ال يلؤثا يف مجودهلا أصلاًل    , فم  مإها هي نن جوف  

 .مإها قد ي ري السواك ال يب رائحل حسنل تغالب ريئًا نن تلك الاائحل 
ن أجلل إبقلاء رائحلل اخلللوف     مإن عزمف بعض اللائم  عن السواك ن
اللذي رال الللحابل رضلي اهلل    , أنا حالف لسنل الاسول صل  اهلل علي  مسلل   

, دمن حتديلد بقبلل اللزمال أم بعلدل     , عن   يسهاك نا ال حيل  مهلو صلائ    
فالسواك سنل حمببل إىل الاسول صل  اهلل علي  مسل  بقي نهمسلكًا ذلا حلىت اخلا     
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مال يلؤثا يف اللليام حلىت مإن    , للف  ناضاة للاب مهو ن  اة , رنق نن حيات  
كان ل  رع  ربيعي يف الف  مأثا يسلري يف الايلق ماألمىل أن يلهخلص نلن أثلا      

 .حىت ال يبهلع مسخ  , تن يف  
, بل ال بل  باسهخدام فاراة األسنان ماملعرجلون إذا ضلمن علدم ابهالعل      

ان األمىل أن  علل  مإن كل , مال يؤثا الدم اليسري الذي قلد خيلا  نلن الل لل     
 .اسهخدان  هلما بعد اإلف ار مبعد السحور قبل أذان الفرجا احهيارًا 

ملكل  ن للك   , لست فقي ًا يايلد بيلان األحكلام للك      ..أخي الصائم 
أحب الن افل مإن ابهسانهنا للخاين ن ما كانلت صلادقل رلفافل املهلاعا ت لل      

االبهسلانل يف مجلول    مبلدل أن تكلون  . نهوهل إذا كانت أسناننا غلري ن يفلل   
 .فذيا رسا تكون ن ار االئزاز مسخايل إخواننا صدقات ناجو ثواذا 

من ل ذلك يقال يف الغسل فذن السلف رمح ل  اهلل كلانوا يغهسللون كلل     
حبلًا  , ليلل اسهعدادًا نن   لالجهماع يف املسلاجد للللالة يف رنضلان خلوصلًا     

قلد ر لات قللوذ  مأجسلاده       ,نن   أن يقفوا أنام نواله  مه  يف خري حال 
تعل  نن دينل  أن يكلون رلاهاًا ن يفلًا     , فاملسل  صاحب ذم  رفيع . منالبس   

 .للغسل مالوضوء مال  ارة عمونًا يف دين  ايات مسنن مأبواب مفلول , 
نلا  مكما أننا نهضايق ح  يقف إىل جوارنلا أحلد املللل  يف املسلرجد     

أم , دخان السلرجائا أم بلدخان الهدفئلل    يقاب نن ساعل أم أك ا مرائحه  تفوح ب
بلل نلع   , فذننا  ب علينا أن نااعي ذللك نلع غرينلا    , باائحل العا  أم ال بخ 

مقد ننلع الاسلول صلل  اهلل    , نالئكل الامحن الذين يهلذمن مما يهلذى نن  ابن ادم 
مظ ات في ما رائحهل ما نلن حضلور صلالة     علي  مسل  نن أكل بلاًل أم ثونًا 

:) مصلد  اهلل الع لي  القائلل    , صًا عل  أذما  امخاين منفسلياهت   اجلماعل حا
 . 4: القل  ( مإنك لعل  خلق ع ي  

 ..وإىل املصارح  الرابع  والعشرين 
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 (أطفالنا يف رمةان:) املصارح  الرابع  والعشرون 
 

 ..أخي الصائم 
إن نن ال لواها االجهماعيلل اللق تنههلا يف رنضلان انهلغال امبلاء        

ات عن تابيل أرفلاهل  بالهسلو  أم الزيلارات اليونيلل يف اللديوانيات أم      ماألن 
إعداد نوائد ال عام أم حلىت بقلااءة القلاان الكلا  يف املسلاجد مإمهلاهل  يف       

أم أنام الهارات املفهوحلل علل  كلل حم لات اللدنيا دمن رقابلل أم       الهوارع 
 تكلاد  اههمام كل ذلك نن أجل الهخلص نلن ضوضلائ   منهلكالهت  اللق ال    

 .تنه ي حىت تبدأ نن جديد 
مينهج ذلك نهوء سلوكيات جديدة غالبًا نا تكلون ضلارة تبقل  اثارهلا     

 .علي   بعد ذلك يف حياهت  العلميل مالعمليل 
ف ي بيئلل غلري نضلمونل يف سلالنل اخلللق أم       فأما الشوارع واألرصف 

ل ماجلنائيلل ال قلدر   بل قد تقود إىل نا ال حتمد عقبال نن اجلاائ  اخللقيل , العالقات 
مقد يسهغل هؤالء األرفال نن أصحاب السلوء يف حتقيلق رغبلات خ لرية     , اهلل 

نن الناحيل األننيل مال سيما تاميج املخلدرات أم الهلدريب علل  السلاقات نلن      
 .أجل احللول عل  املال 

ف لي كلبرية اخل لا     وأما الشاش  التيفازي  املفتوح   يى مجينع القننوات  
خاصلل أيل  نغانلون    ًا فلقد الحظ اخلةاء علل  األرفلال   عل  ال فل خلوص

فقد كهفت بعلض الدراسلات أن أغللب األرفلال مكل ريًا      )) , سهاهدة الهلفاز 
مجيلع املعلونلات اللق ت  لا يف      –بدمن تساؤل -نن الكبار مييلون إىل أن يقبلوا 

لباحلث  كملا يقلول ا  (( ميهذكاما تلك املواد بهكل أفضل , األفالم متبدم ماقعيل 
 ( عن أبناؤنا ب  مسائل اإلعالم مأخال  اإلسالم ملا يكن ) بلوناي 

كما أثبهت دراسات أخاى أن الهلفاز غري كل ريًا نلن تاتيباتنلا االجهماعيلل     
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حيبلون أن يهللفوا بللفات الب لل اللذي      مأن األرفلال باللذات   , مالهابويل 
 . يهاهدمن  ملو كان غري سوي يف خلق  ممسه  

أكاد أح ل  ج لاز الهلفلاز أحيانلا     ))  :ر سبو  يف التيفاز يقو  الدكتو
ألعة عن ثورذ مضيقي عندنا أرى رفلي حيملق نهلدمهًا أنلام نهل د غاانلي     

أم عندنا يعلا  سلسللل نل رية علن اجلاميلل      , حاد يعهدي عل  بكارة رفوله  
 (( مكيفيل القيام ذا مأسلوب تنفيذها مابهكارها 

دمن أن همع األن ات يف حلديث علن األرفلال    ال ميكن أن ل))  :ويقو  
ألن الهلفلاز يسلا  نلن األبنلاء     , يعلو مج  أك ا نن أم حالل احلزن مالغضلب  
 ((مقت املذاكاة ممينع املااهق  نن القااءة املفيدة 

هناك عدد نن رجال القضلاء ماالللل  النفسلي  يؤكلدمن أنل        :ويقو  
فكاة اجلاميل فذن اإلجابلل تكلون نلن    عندنا يه  سؤال أحد الهباب املنحاف عن 

 ((الهلفزيون أم نن فيل  يف السينما رمايل بوليسيل أم نن بانانج يف
ميف دراسل جادة اللت ألفلي راللب تهفلامت أعملاره  بل  الهاسلعل       

تب  أن الذين ميضون مقهًا رلوياًل يف نهلاهدة الهلفلاز يعلانون     , , مال اننل عها 
لبدنيل بسبب تنامل امللواد الغذائيلل نلع االسلهاخاء أثنلاء      اخنفاضًا حادًا يف اللياقل ا

, ماألر  , كما تزيد اض اابات النوم لدى األرفلال ن لل الكلوابي     , املهاهدة 
 .مالهوتا النفسي ماخلوف نن ال لمل ماألرباح 

أن نسهغل رل ا رنضلان يف تابيلل أرفالنلا      –أخي اللائ   –مكان ينبغي 
نللحب   إىل املسلاجد مإىل حضلور درم  العلل      مهنح   جزءا نن أمقاتنلا ف , 

منلوج    إىل  , في ا منقي  هل  نا يهناسب نع أعماره  نن بلاانج داخلل امللزنل    
ماللق تسل   يف بنلائ      , أم ممارسل اهلوايلات املفضللل للدي      , القااءة النافعل 

 .الهابوي مالسلوكي 
أهننم صنغار    ومن العجيب حقا  أن ترى من مينع أوالخه  ن الصيام حبجن  
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السن يف َذا اجلو اليطي  حإ بيغ ببعةهم أن ينوَم أطفالنه احلريصنني  ينى     
الصيام أسوة الكبار أنه يكفيهم ليكوننوا صنائمني أن ميتنعنوا  نن الوجبنات      

األكالت اخلفيفل مرلاب امللاء القليلل فذنل  ال يلؤثا علل        مأنا  ,الرئيس  مْال  
مال أدري نلا  , يف تابيلل أرفالنلا    محنو ذلك نن أكاذيب ال تليلق بنلا  , الليام 

 ! احلال إذا اكههفوا األكذمبل بعد ح  ؟
مقد جاء عن اللحابل رضلي اهلل عنل   أيل  كلانوا يعلللون أرفلاهل        

ف لل لنلا فلي   أسلوة     , باأللعاب إذا رلبوا األكل حىت حيل  نوعلد اإلف لار    
 .هذا نا أرجول نن نفسي مننك أخي اللائ  ! ؟.. حسنل

 
 ..والعشرين ارح  اخلامس  وإىل املص
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 (بوح إىل زوج شروخ : ) املصارح  اخلامس  والعشرون 
 

 ..أخي الصائم 
ظلل يعلهلج يف صلدري أك لا نلن      أرجو أن تدع  أن أصارحك يديث 

 .حىت عزنت اليوم عل  البوح , مكنت أؤجل احلديث عن  , سنه  أم ثالث 
فلاد ننل   إذا    إن  لي  بوحي أنا بل بوح زمجهك مأرفالك حلديث كلل  

, إي  حيسون بلي  مقعلوا بل  فكلي كمارلل     , منبي   إذا لالسوا , خال بنفس  
تافعت أخالق   عن غيبل النا  فكيلف بللبي   مأحبلوك فكاهلوا كلل كلملل       
ختدش رخليهك يف نفوس   مهابوك فهيبست الكلملات علل  أرلااف ألسلنه       

 فرجئت أنوب عن   ف ل سه ب  بعض مقهك ؟
أسلكنه  نلا يليلق    , ون إنك ال تقلا نع   يف ن ع  مال نللب   إي  يقول

لكنل   ال يزاللون   م, محاصت علل  تسلرجيل   يف الهعللي  كغريهل      , س ل   
فلنلت ال تسللهل  علن    , فال  دمنك إال ملانلًا  , يبح ون عنك يف البيت ننذ أند 
مل لل نسلهواه  يف دراسله   فقلدما فيلك      , صحه   مال تعاف أصلدقاءه   

. ماحلنان الذي ال ي نون أن أحد نن النا  ميكن  أن يعوضل   عنل  ن للك     األن 
أنللوا أن حي لوا سرجالسلهك فخلاب ظنل        , مح  دخل ر ا رنضان املبارك 

مالق يعقب ا سكوت نهواصل ملهلاهدة الهلفلاز مللا    , فلوال جلسل اإلف ار السايعل 
وسلك للي    رأمك مهي جلسل ليست حمسوبل لك عنده  أليل  يعلملون أن جل  

 .هل  
لقد كاخت أ صايب تتمزق حني مسعت أحندَم بعند أن رأى أبنا  جيينس     

ملناذا كنق األوالخ جيينس معهنم     : مسعته يقو  ألمه , مع أوالخه حيكي ام قص  
 ! أبوَم إال حنن ؟

إن أحلد األبنلاء مقلف     :بق لقد ذرفت  يين حني قرأت حاخثن  تقنو    
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ماللدي كل  تع يلك    : بادرل بالسلؤال  عل  باب املزنل ينه ا مالدل محينما عاد 
ممصل   , فانهل ال األب معلب  يف مج ل     , املؤسسل عل  عملك يف اليوم الواحد 

مانسلحب  فانكفل ال فلل علل  نفسل  يبكلي     , عل  ن ل هذا السؤال الفضويل 
 .يبكي ذلياًل إىل غافه  

مللاذا يلا مللدي    : جل  إىل ملدل مقلال لل    , مبعد أن مع  األب خل ئ  
مأنا للهو قد حضلات ملكلن قلل يل    , ذذا السؤال قبل أن أرتاح نن تعيب  بادرت 

فللرا   , نائلل ريلال   : فقلال لل    , أجب  أمال : ملاذا تسلل هذا السؤال فقال ل  
هل ميكن أن تقاض  مخس  ريلااًل فقلال األب ممللاذا ؟ فلجلاب     : ال فل   قال 

أن أكملل للك املائلل    ألين مجعت نن نلاميف مخسل  ريلااًل فلريلد    : ال فل 
 .ألرهاي نن املؤسسل يونًا ماحدًا للس  نعنا 

معل  ندى تقلريل الهديد نع أرفالل  بلل مزمجهل     , فاسهعة األب مبك  
 .اللبور 

إن بعض امباء يقسمون أخالق ل  نللف  بل  أصلدقائ        :أخي الصائم 
 اخل لل مدناثلل   مأفااد عائله   فاالبهسانل الفاحل مال القل يف الوجل  مالهسلانح يف  

اخللق مل ف املعاراة مرول اجملالسل كل ذللك يكلون لألصلدقاء يف اللديوانيات     
ماملنهزهات مالعبو  مالغضب مالهوتا الهديد ماالاسلبل الدقيقلل مالهلكوى نلن     

ف لل هلذا نلن اإلنللاف يف     !! ضيق الوقت مالهةم بكل ريء للزمجل ماألمالد 
 !!ريء ؟

 : صاحبنا تود أن تنفرجا يونًا فهقول  كلين بزمجل ن ل :أخي الصائم 
 إذا نالهك أرقاهامال تلم  *** دع  أبح بالذي كهمت نن حا   

 لكن  خوف هرجا ننك أياها*** ك  دافعه  إىل بوح لهعهق   
 منا تألأل يف كفي منا تاها*** ال تسه يع فساتي  مأسورذ 

 ت نزاياهافي ا رؤاك ملو عز*** أن تههاي نن خيايل حل ل خ ات 
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 مددت ماهلل لو أسقيك أحالها*** مال ألذ بضحكات اللغار مك  
 متهقي يف بقايا عةذ اهلل*** نىت تؤمب إىل دنياي يا حلمي 

 مسافات يف عامقي نار ركواها*** مكفكفت بيم  احلب ندنع ا 
رلكاًا للك    –أي ا اللزم  الهلامد    –ف ل سافات يف عامقك أنت أيضًا 

مبقي أن تلغي لبوح كل فاد نلن أفلااد أسلاتك ننفلادًا     ,  عل  إنلاتك لبوحي
 .مجمهمعًا , 

 .وإىل املصارح  الساخس  والعشرين 
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 (ماذا بعد العيد ؟:) املصارح  الساخس  والعشرون 
 

رنضان محنلن نعليش األيلام األخلرية     اقهضت دمرة الفلول أن يسهضيفنا 
ع املعلونلات اللق   مهي أيلام حتلليل متاكيلز جلميل    , نن دراسل الفلل األمل 

 .ارهاك يف محل ه  اسهيعاذا املدرسل ماملزنل نع ال الب 
مالذي خيه  نن حدمث  أن يكون جو العها األماخا نلن رنضلان مالعيلد    
نن أسباب نكوص ال الب عن الهحليل ماملذاكاة اجلادة مللا  لاي في ملا نلن     

 .باانج عباديل أم اجهماعيل مخاصل نهعددة مريقل 
مبل  يهعللق   ,   باهلزل فللي  بعلد العيلد إال االخهبلار     ليماألنا جد م
فذذا رققنا قلوبنا أنام تضلاعاهت  امللل نعل بليلا إجلازة ال     , نسهقبل أبنائنا مبناتنا 

ينبغي أن تهغل بالعمل أم املذاكاة فقد ندفع نع   ال من باه ًا بعلد ذللك مقلدم    
ملوضع علل  حلد قلول    فاحلزم هو سيد األخال  يف هذا ا.نندم مالت ساعل نندم 

 : بعض   
 فليق  أحيانا عل  نن ياح *** فقسا ليزدجاما منن يك حازنا  

لي  أنانك إال أن تقوم باخل وات امتيل نلن أجلل إنقلاذ     ..أخي الصائم 
فلل دراسي كانل نن االييار مضلياع ال ملاة مذللك به يئلل اجللو املناسلب       

 : للمذاكاة مالهحليل يف بيهمك بالوسائل امتيل 
ماالنهنللاع عللن , إشننا   روح اإلجيابينن  بننني األوالخ والتفنناا  : أوال  

اله ديد بالاسوب مالفهل محماملل نعاجلل اخللوف باالسلهعداد اجليلد لالنهحلان     
 . مالههاؤم بالهوكل عل  اهلل 

, استخدام احلوافز املؤقتن   ينى اإلجنناز املرحيني يف املنذاكرة      : ثانيا  
 مالهلجيل حىت يه  الهغلب عل  دماعي االسهاخاء , ء ذا مالوعد بالن ائيل مالوفا

نل اًل   –مجعل مقت راحل تقلدم فيل  األم    ,توزيع أوقات املذاكرة : ثالْا  
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 .ممقت للعب , ممقت للزيارة , ربقًا لذيذًا لل  في  األساة كل ا لهنامل   –
بليلل  معلدم تكلليف      ,إبعاخ الطال   ن جو املشاحنات املزنلين   : رابعا  

 .أعمال خالل االخهبارات 
ملكلن   , املشارك  معهم يف املذاكرة أحيانا  فيما يصنعب  ينيهم  : خامسا  

 .دمن إرعاره  باالتكاليل الدائمل عل  الوالدين أم أحدمها 
فلالنوم ماألكلل مامللذاكاة    , تعييمهم التنظيم يف حيامم كينها  : ساخسا  

امخلا مال ننسل  أن السل ا    ماللعب لكل نن ا مقت خاص ال ي غ  بل  علل    
 .امله ور عدم الهفو  

فاإلنسان يع لي االههملام مللا يهلاهدل يونيلًا       ,الرسال  العقيي  : سابعا  
ميكون ذلك نن خلالل مضلع رسلالل نعينلل     , أك ا مما يهاهدل أسبوعيًا مهكذا 

مهلي سلبب   , ال الب ملدة أسبوع لقضيل ينسلاها أم يهسلاهل في لا    أنام عي  
نلا  ) مميكن هنا أن نعاأ قضيل كااهيل بعض امللواد س لل عبلارة    . اسي تلخال الدر

 ( . أس ل الاياضيات 
, اغا  يف نفو  أمالدك حلب الهفلو  ال النرجلاح فقلط      ..أخي الصائم 

إذ ال نكان يف علانا للضعفاء منن أباز مسائل الوصول إىل قمهل  الهوكلل علل     
مدليلل حللولنا عليل  أننلا     ( فليهقن  إذا عمل أحدك  عماًل ) اهلل   إتقان العمل 

 . حققنا نا يهناسب نع إنكاناتنا نن اهلدف االدد 
أمتلا ألمالدك كملا أمتلا ألمالدي الهوفيلق مالهفلو  يف       ..أخي الصائم 

 .مجيع لارهت  يف احلياة 
 ..وإىل املصارح  السابع  والعشرين 
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 (أمجق النسيان : ) املصارح  السابع  والعشرون 
 

 ..الصائم أخي 
قد ياى املهفائلون أن  قهل ي لًا كملا يقلال    , حدي ي إليك هنا قد  نهرجدد 

بلل بلالقاب نلن    ملك  أرال نن أه  نا ينبغي أن يعلاأ مال سليما يف رنضلان    
 . أجواء عيد الف ا املبارك 

إيا ظاهاة غري صحيل تلك اللق فهلت يف بعلض األسلا مأدت إىل غلري      
املهوارث حىت أصلبح بعلض األبنلاء ياثلون علدامات       قليل نن الهدابا مالههاحن
 .سلفت ال يعافون هلا سببًا 

ملقد عرجبت ح  رأيت أحده  يهوقف أنام رجلل  مي يلل في ملا الن لا     
نعل  بلل رلقيقان فلخلذ حيمللق      : أأنهما أخوان فلجاب أحدمها :   يقول هلما 

علليك   ي  لا  : فسلالل عن نللدر عرجبل  فلجلاب    !! عرجبًا : بهااهل ميقول 
 . أنكما نهفقان منهماسكان مأنا اليوم ال أكاد أرى أخوين عل  قلب ماحد 

ملكن ا حهملًا تهلي بغلري قليلل نلن      , إيا نبالغل نن هذا الاجل  :لتقق 
 .مجود هذل ال اهاة يف اجملهمع 

فشنق اآلبناء يف   : ولعق من أبرز األسنبا  املؤخين  إىل فشنو القطيعن      
, بعةهم يرى أن اآلخنر َنو شخصنه الْناا      بني قيو  األوالخ وجعقالربط 

الذي حيرص  يى مصيحته ومستقبيه ومْنق َنذا ينبغني أن يبندأ يف فتنرات      
حيامم األوىل مث تتدرج معهم كيمنا تقندمت هبنم األ منار واهنم واحند       

 .وفرحهم واحد 
مأنا عل  نسهوى األسا الكبرية فذن   ب أن يكلون هنلاك عنللا قيلادي     

األساة معميدها تاى في  نن اخللال الكاميل نلا يسلهحق بل     بين ا يكون هو كبري 
أن ي اع ميسههار فيرجمع رهاهتا متاجع إلي  يف فاح لا متاح لا ميكلون نبلدة     
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مإن غياب ن ل هذا العنلا يعد نلن أبلاز أسلباب    . نن   املسهغيث منالذ االها  
 .ضعف البناء الداخلي لكل أساة منن   تلدع ا مفهو اخلالفات بين ا 

 إن املاء ننا قد يغفا للغايب الذنب الذي ال يغفال للقايب فلماذا ؟ 
 أألن  يبحث عن نللحل  دها عند البعيد مال يااها عند ذي الاح  ؟ 

أم ألن القايب يك  رول اللحبل مسقوط الكلفلل سلقط حقل  نلن االحهلاام      
 ! مالهقديا بل حىت نن اجملانلل ؟

رائنلا  ع نفوسنا يف إرضلا  امخلاين م  أم ألننا النبد الفاصل لكي نهبع رم
 !إال عل  أقابائنا , ألننا نلنن العواقب نع   ؟

" ف , إن علينا أن نقبل العذر مملن يعهلذر مأن نقابلل الق يعلل بالوصلل      
 " لي  املواصل باملكافئ ملكن الواصل نن إذا ق عت رمح  مصل ا 

فم ملا  .  إن أساة اإلنسان مأرحان  ه  عدت  مسندل مهل  قوتل  منفزعل    
يف نسلهوى حتلنن    –يف النوائلب   –كانت أصالل األصدقاء منبل   فذي  لن يللوا 

من ما لذرت العدامات ماخلالفات ب  األرحلام فلال بلد    , األرحام ماسهعداده  
بينملا قلد تلدمم    , مإعادة العالئلق  , إىل ألم اجلااح  –ملو بعد أند  –نن العود 

أن يهلد  يسله يع   –كاللدم   –ن  ال يوجد عنلا الق يعل ب  الغاباء أبد الدها أل
 املهقارع  ملو بعد أجيال 
طا ن  لينرمحن   :  ظيم  الربكن  فهني    –أخي الصائم  –إن صي  الرحم 

, ومن أسنبا  التوفينو يف احليناة وخفنع األذى     , وبرك  يف األرزاق واأل مار 
سنع لنه   من سره أن ميد له يف  منره ويو :" يقو  الرسو  صيى اهلل  ييه وسيم 

 " السوء فييتو اهلل وليصق رمحه يف رزقه ويدفع  نه ميت  
إن رنضان مالقاب نن العيد تعد فاصل ع يمل ألمجلل نسليان يف الوجلود    

لهعود القلوب صافيل نقيلل كملا كانلت    , مهو نسيان أخ اء أرحانك يف حقك , 
. 
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أن تطوي كق منا قند تنراكم يف قيبنك      –أخي الصائم  –فهال  زمت 
 بينك وبني أرحامك وأن تبدأ حيناة جديندة غنري منغصن  باحلقند       رب السنني
 ! احلساخ وما أشد مرض احلاقدين فما أشقى ,  يى أحد 

حلىت نسلهقبل عيلدنا املبلارك     , عافاين اهلل مإياك نن أناا  القلب مافات  
 .محنن يف أحسن حال مأر ا قلب مأكام نف  , إن راء اهلل 
 

 .. ن وإىل املصارح  الْامن  والعشري
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 (قبق الوخاع : ) املصارح  الْامن  والعشرون 
 

 ..أخي الصائم 
بعد أن أك ات عليلك نلن احللديث أن تسلمح      –أخي الصائم  –َق يل 

 ..يل بلن أخارب ر انا الكا  
! منلا أسلاع خ لاك    ! نا أخلف ظللك   , هلل أنت يا ر ا اللوم ماخلري 

اكنا نلع ذكايلات مجيللل    حقائبك لههمساعان نا حتزم , حللت كالضيف احلبيب 
حين ا الهفهت القللوب قبلل األن لار    , مكلن اخا يوم ننك أمل يوم اسهقبلناك في  

ملكلن ألننلا ناجلو    , يف أعمالنلا  مأرعلنا نهاعانا حبًا مروقًا إليك ال ألننا ن ق 
 .فيك رمحل ربنا 

 يف صوننا األقوال ماألفعال*** نعنو مجوها لإلل  متسهحي  
 نذر الفاا  عل  الابا تن ال*** اع مأمركت حىت إذا أزف الود

 ال تنه ي مإن انه ت اجال*** عهناك روقًا ال يزمل مفاحل  
نن لنا س ل ر انا يوقظ فينا نا غفا ميسهحث نا ركلد فيلا أي لا الااحلل     

 : تقول .. فال تزال مه مات الوداع تئن يف قلوبنا .. العزيز مت ل 
هلذل اللللل احلميملل ببيلوت اهلل       تاى هل سنبق  عل, يا أنس املصيني 

 بعدك ؟ 
مقد مجدما فيك النفلو  مسحلل نع يلل تلاى هلل      ,  يا كه  املساكني

 سهسهما تلك النفو  يف نداها مجودها ؟ 
تاى هل سلهبق  درمسلك امل لل  نابضلل يف حيلاهت       ,  يا مدرس  الناهبني

 حىت تعود إلي   بذذن اهلل ؟
هلا  .. مضلل الهلائب  مجنلل امللهق      منزرعل ال ائع  مر,  يا روح العباخ

فملن النلا  نلن مل    ..فنعود بعدك نااجلع حسلاباتنا   , أنت ذا تسهدبانا ممتضي 
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, االانلات املخزيلات   يبيلت علل    , يذ  لذة صيانك مإن انهنع عن املف لاات  
 .. مينام عن الواجبات اللاحلات فاغ  أنف  إن رحلت ممل يغفا ل  

 طعامرمةان ر  فم متنع  ن شرا  أو 
 ظن الصيام  ن الغذاء َو احلقيق  يف الصيام
 وَو  يى األ راض ينهشها ويقطع كاحلمام
 يا ليته إذ صام صام  ن النمائم واحلرام

فلم ل هذا أن يسكب عل  نفس  دنوع احلساات مأن يعزي أك لا نلن للو    
 . أن حبيبًا ل  نات 

وأخنذ واسنتزاخ   زرع فجن   , ومن الناس من كنت له واحن  خةنراء   
وأن اجلسند النذي   , تعيم من صومه أن النفس تصرب  منا ا تاختنه إذا أراخت   

صرب  ن الشهوة املباح  يف زمن حمدوخ لديه االستطا   أن يصنرب  نن الشنهوة    
وتعينم أن روح الصنيام َني التقنوى النيت تعيند إىل       , احملرم  يف كق وقت 

فعنزم  ينى أن    اإلنسان إنسانيته اليت يفتقدَا أحيانا إذا أطيت رغبن  أو رَبن   
 : يعيشك يف سائر أيامه 

 فكل ر ورل ر ا الليام*** إذا نا املاء صام عن الدنايا  
هكذا ينبغي أن يكون املسل  فكل خري تلقال نلن رل ا اللليام  لب أن     
حي   نن  بالدميونل ماالسهماار مكل عادة سيئل أقلع عنل ا  لب أال يعلود إلي لا     

 .ينًا متقوى نامءة مريمل معزميل مقبل كل ذلك د
 إىل اللقاء إن راء اهلل يف عام نقبل .. فذىل اللقاء يا ر ا اللوم 

 فما احلزن نن قليب عليك بفان*** لئن فنيت أيانك الغا بغهل  
 

 ..وإىل املصارح  األخرية 
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 (العيد وآثاره  يى إصالح ذات البني : ) املصارح  األخرية 
 

 ..أخي القار  
مقد بلغك اهلل صيام ر ا اخللري كلل  أفضلل نلن      ,أي البهائا أزف ا إليك 

نن صام رنضان إميانلًا ماحهسلابًا غفلا لل      : " قول الاسول صل  اهلل علي  مسل  
مها قد بلغت الفاحلل األمىل مهتيللت للفاحلل    . رمال الهيخان " نا تقدم نن ذنب  

, عنلد ف لال   للللائ  فاحهلان فاحلل    :" األخاى بعد عما نديد إن رلاء اهلل  
 . فرجمعت بفضل اهلل مكان  ب  سعادذ الدنيا مامخاة , "ل عند لقاء رب  مفاح

ف ا قلد تلألألت أنلوار العيلد     , مكما عهنا يف ر ا اللوم سعادة العبادة 
تنهل نن تبادل اله اين الللافيل ماحللب الللاد     , بسعادة أخاى الذي ي ل علينا 

تسلانح حلىت   , فهسلانح  .. احلب الذي  عل النف  املهعنهل ر ورًا روااًل تنللاع  
نن ظلم ا مرفض االعهااف ب لم  ماالعهذار نن ا فضلاًل عملن أخ لل مثلاب إىل     

 . احلق ماعهذر 
نا أمجل أن يكلون ُغسلل القللوب مُغسلل     , منا أمجل الهسانح يوم العيد 

األبدان ساء ماحد فال خيا  املاء نن دارل إال مقد خال قلب  نن كلدر األحقلاد قلد    
( مإذا نلا غضلبوا هل  يغفلامن     ) لب  ايات العفو كالةد عل  ال مل تهابعت عل  ق

,  43: الهلورى  ( مملن صة مغفا إن ذلك ملن علزم األنلور   ) ,  37: الهورى 
مهلدأت  , فارتاحت نفس  نن إحلاح ال للر اجل لول   . في هف قد صةت مغفات 
ذن بلذ  –متاند اجلملا مان لوت صلفحل سلوداء     , أعلاب  بعد أن ان فلت النار 

لهاتفع رايل العز يديث الاسول صلل  اهلل عليل  مسلل  اللذي     . إىل األبد  –اهلل 
 .منا تواضع أحد هلل إال رفع  اهلل , ا نا زاد اهلل عبدًا بعفو إال عز:" رمال نسل  

هي زكاة الف لا اللق رلاعت    , معيد الف ا ل  خلوصيل اجهماعيل عرجيبل 
لهلؤدي يف صلبيحل العيلد قبلل     , اسه ناء فاد ميلك مثن ا يف اجملهمع بدمن عل  كل 
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مرعملل  , اللالة أم قبل  بيوم أم يون  لهكون ر اة للللائ  زكلاة علن بدنل      
مهو نلا قالل  الاسلول صلل      , يدل  للمسك  يف يوم يهما في  أن يكفي عن نِد

 " .اغنوه  ذا عن السؤال يف ذلك اليوم : " اهلل علي  مسل  
اعا مجيع أفلاادل يف يلوم فلاح   ميهليع     دين ع ي  هذا الذي يااعي نه

بين   نوعًا نن الهكافل اإلنساين الفايد هدف  أن يكون إحساسل   بالعيلد ماحلدًا    
فالفقري يزداد حب  ألخي  الغ  ميهما ل  املزيد نن اخللري ألنل  ع لف عليل  ممل     , 

مالغ  سهخهفي عن عيني  ن لاها البلؤ  مالفاقلل اللق رسلا      , يهرجاهل نهاعال 
 .در علي  هناءت  ليعيش اجملهمع كل  رعورًا نهآلفًا نهناغمًا تك

ها قد بلغنا يايل نهوارنا الدافئ كنلت فيل  حايللًا علل       ..أخي الصائم 
أن أنسك بزنام قلمي عن الزلل مأنا أناجيك خهيل أن لد يف نفسلك عللي رليئًا    

كل ريًا فكلن   مقد حتدثت إليلك  , فساحم  فذن نن ك ا كالن  ال بد أن يزل لسان  
 . 18الزنا ( الذين يسهمعون القول فيهبعون أحسن  : ) ممن ندح   اهلل بقول  

فللين حلزين علل  فااقلك     , مإين كما حزنت عل  فاا  ر ا رنضلان  
مس لا  , ملكن ا الدنيا ال لمع إال لهفا  مإين قد اسهودعهك خ لاات نلن نفسلي    

أرجلوك ال تنسل ا مال   ملكل   , مس ا نلا رلئت   , أم نلائح أم لارب , هدايا 
 .يف ظ ا الغيب تنس  نن دعوة صاحلل 

أسهودعك اهلل تعاىل يف اخا هلذل املللارحات راجيلًا نلن اهلل تعلاىل أن      
نكون ممن صلحت أعماهل  مقبلت دعواهت  مكهبوا نلن عهقلاء اهلل يف هلذا الهل ا     

 .الكا  نن النار متقبل حتيات 
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 13289األحساء 
 8888:   . ص

 3293رمةان 


