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التقوى

كلمة �لتقو�

رمضان.. مدرسة البذلرمضان.. مدرسة البذل
 واجلود والعطاء واجلود والعطاء

عظيمة  مناسك   � �هللا  لنا  هيأ  لقد 
 eُتحّر&  ،Eلقلو�  p �إلميا*  تصُقُل 
تنمي   ،sلنفو�  p �لفّياضة  �ملشاعر 
�لطاعا0 &ُتضّيق wاb �ملعصيا0، &ُتلقِّن �ملسلمني 
 .zلُطهر &�لنقا�&  fّل�& ،zلوحد� &�إلخا� p سا&K7
+�ا منهل عذE، &حصن حصني للطائعني، &فرصة 
من  �لتوبة  ليجد7&�  �ملفّرطني،  للمذنبني  ُتعّو�  ال 
 p ناصعة zنوֲדم، &يسطر&� صفحة جديد� بيضاa
 .bاسن �ألفعا�& bحياִדم مفعمة بفضائل �ألعما

&ال شك �* من �جّل هذ� �ملناسك قد�Kً، &�عظمها 
�ثر� شهر Kمضا* �لكرمي.. شهر مضاعفة �حلسنا0، 
&�لسيئا0،   Eلذنو� &مغفر�  �لدKجا0،  &Kفعة 
&تغلق  �جلنة،   Eبو�� فيه  ُتفتح  �لعثر�0.  &+قالة 
&قامه  �لشياطني. من صامه  �لناK، &تصّفد   Eبو��

+ميانا &�حتسابا، ُغفر له ما تقد= من aنبه.
�ملوسم  هذ�  بنا  &�ّل   ،Kلشهو� &متضي  �أليا=  متّر 
�لكرمي، &هذ� �لشهر �لعظيم، هذ� �لو�فد �حلبيب، 
�لعزيز، ملا له من خصائص &مز�يا، &ملا  &�لضيف 
ُ�عطيت فيه �ألمة من ��با0 &�لعطايا، &خّصت فيه 
فرصة عظيمة،  من  �ا  فيا  &�ملز�يا.  �لكر�ما0  من 
+ليها  &ִדفو   ،sلنفو� فيها  تصفو  كرمية  &مناسبة 
�ألK&��، &تكثر فيها 7&�عي �خل#؛ تفّتح �جلنا0، 
&تغفر  �لدKجا0،  &ترفع  �لر
ا0،   bتتنـز&

�لزال0. 
 zال شك �* كل من �تا� +( فتر�0 من �لصفا&

&�لر�حة &�لنقاz؛ لتجديد معا� �إلميا*، &+صال� ما 
ִדد= من �Kكا*، فإ* شهر Kمضا* �ملباeK هو �لفتر� 
�لر&حية �ل� �د فيها فرصة إلصال� �أل&ضا�. +نه 
�طة لتعبئة �لُقو� �لر&حية &�ُخلُلقية، �ل� �تا� +ليها 
&ִדذيب  �إلميا*،  لتجديد  مدKسة  +نه  مسلم.  كل 
 ،sلنفو� &+صال�   ،��&Kأل� &شحذ   ،Rألخال�

&ضبط �لغر�ئز، &كبح �لشهو�0. 
 p &تسبيح..  &aكر  &تر�&يح،  د  ִדجُّ Kمضا*   p
aِكر  &صدقا0،  &ُجو7  &صلو�0،  تال&�  Kمضا* 
&�بتهاالK p .0مضا* تتقو� �إل�7�K &تتحقق به 
�لوحد� &�ملحبة &�إلخاK p .zمضا* يشعر �ملسلم 
بشعوK �ملحتاجني، &�س �و� �جلائعني.. فالصيا= 
معني  حًقا  فهو  &�لعطاz؛  &�جلو7   bللبذ مدKسة 
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صفت  حقا  صامه  من  �لر
ة.  &�Kفُد   ،Rألخال�
&جاشت  نفسه،  &صلحت  قلبه،   RّK& K&حه، 

مشاعر�، &ُ�Kهفت �حاسيسه. 
 فحرd بنا �* يكو* �ستقبالنا لرمضا* باحلمد &�لشكر 
 Eلذنو� 5يع  من  &�إلنابة  &�لتوبة  &عال،  جل  هللا 
&�لعمل  �ملظا�  من  �خلر&�  �ب  كما  &�ملعاصي. 
على �ستثماK �أليا= &�لليا� صالًحا &+صالًحا؛ فبهذ� 
يدخل   *� �ما   .bآلما� تتحقق   sإلحسا�&  Kلشعو�
Kمضا* &ير�� بعض �لناs تقليًد� موK&ًثا، &�عماًال 
�د&�7 �ألثر ضعيفة �لعطاz، بل لعّل �لبعض �آلخر 
يز7�7 سو�zً &�£ر�ًفا - &�لعياa باهللا - فذلك ��ز�= 

نفسي، &عبث شيطا�، له عو�قبه �لوخيمة. 
K pمضا* تتر¦ �ألمة على �جلّد، &ال ¥تلف �ثنا* �* 

�مة ��زb هي �مة مهز&مة. ففي Kمضا* يترّبى �فر�7 
 zنقا&  ،K&لصد� &سالمة  �للسا*،  عفة  على  �ألمة 
 ،zلبغضا�& �ألحقا7   *�K7� من  &تطه#ها   ،Eلقلو�

.zحلسد &�لغّل &�لشحنا�&
على  فقصر&�  �لصيا=؛  حقيقة  �قو�=  جهل  لقد 
ال  بعضهم  فتر�  &�لشر�E؛  �لطعا=  عن   eإلمسا�
مينعه صومه من +طالR �لكذE &�لبهتا*، &يطلقو* 
لألعني &�آل�a* �لعنا*؛ لتقع p �لذنوE &�لعصيا*. 
�لشهر  هذ�  من  �عل   *� مسلم  بكل   dحر +نه 
نقطة حتوbُّ، من حيا� هجر� �هللا &تعاليمه +( حيا� 
�لشهر  يكو* هذ�   *�& �لنصو�  &�لتوبة   Kالستغفا�
لتكو*   ،z�Kآل�&  Kألفكا�& �ملناهج   p تغّير  مرحلة 
مو�فقًة للمنهج �حلق �لذd جاz به كتاE �هللا &سنة 
نبيه عليه  �فضل �لصال� &�لسال=. &+* p �7بيا0 
�جلماعة �إلسالمية �أل
دية Kحيق �لكتاE &�لسنة 
فهلُّمو� مشعر �ملسلمني &��لو� منها ما يشفي غليلكم 

&يطمئن قلوبكم.
&�7Fبه  &حكمه  �لصيا=  حقيقة   eKند& �هللا  فلنتق 
&لنعمر �يامه &لياليه بالعمل �لصا» &نصو* صومنا 
&£قق  �لتوبة  &لنجد7  &�لنو�قص،  �لنو�قض  عن 
من  &�علنا  aنوبنا  عن  يتجا&¬  �هللا  لعل  شر&طها 
�ملرحومني &ير¬قنا جنة �لدنيا &�آلخر�. �للهم Fمني، 
للعاملني سيدنا  
ة K سلتهK� من  على  �للهم  &صل 
&صـحبه  Fله  &على  �ملصطفى  �مـد  &موالنا 

�5عـني.

حري بكل مسـلم أن _عـل من هذا 
الشـهر نقطة حتوُّل، من حياة هجرة 
اهللا وتعاليمـه إf حيـاة االسـتغفار 
والتوبة النصوح وأن يكون هذا الشهر 
مرحلة تغkّ ! املناهج واألفكار واآلراء،


