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التقوى

كلمة �لتقو�

 eلعطا�" �جلو6  شهر  Jمضا&  شهر 
شهر �لبذC "�لسخاe، شهر تغمر فيه 
�يد9   eبالعطا فيه  "جتو6  �ملؤمنني،   oقلو �لر
ة 
قد  هو  فها  شهر.  كمثله  ليس  شهر  �ملحسنني. 
فر�قه  على  tز&   &� لنا  فحق  �يامه،  تصرمت 

"نذxJ �لدموt" wن على عتبة "�6عه.
"كيف ال tز& على فر�قه، "tن ال ند9J هل 
ندJكه �لعا= �ملقبل �= ال؟ كيف ال تسيل 6موعنا 
فيه  لنا  ُسجل  هل   9Jند ال  "tن  Jحيله،  على 
 oJ عمل صا� �= ال؟ "هل �~66نا فيه قرًبا من

�لعز� �= ُبعد�؟ 
 eسا�" �فر�6  فيه  �حسن   &� بعد  Jمضا&  ميضى 
علينا.   "� لنا  شاهد  "هو  ميضى  �خر"&،  فيه 
")حسانه،  "بر�  "قيامه  بصيامه  للمخلص  شاهد 
"نسيانه. ")عر�ضه  بغفلته  �ملقصر  على  "شاهد 

Jبح  من  فيه  Jبح  Jحل..   � قا=   Pسو Jمضا& 
"خسر فيه من خسر. فكم سجد فيه من ساجد؟ 
"كم ^كر فيه من ^�كر؟ "كم قا= فيه من قائم؟ 
من  فيه  عصى  "كم  مفرِّ�؟  من  فيه  فّر�  "كم 

عا�؟
نفو�  �سعد  فما  "�لقيا=،  �لصيا=  شهر  �Jحتل 
�لتائبني �ملخلصني،  �لفائزين، "ما �لذ عيش  ~مر� 
 Cحا �قبح  "ما  �ملذنبني،  �لعصا�  نفو�   C^� "ما 

�ملسيئني �ملفرطني. 
ينظر  "قفة �اسبة جا�6  يقف   &� منا  لكلٍّ  البد 

 .Cفيها ما^� قد= � هذ� �لشهر �لفضيل من �عما
)حسانا  "ليز66  �هللا  فليحمد  �سًنا  كا&  فمن 
"من  "�لغفر�&،   Cلقبو�" �لثبا-  �هللا   Cليسأ"
كا& مقصًر� فليتب )% موال� قبل حلوC �ألجل.

 J"هذ� �لشهر �لفضيل سرعة مر w6تذكر "�نت تو  
�أليا= "�نقضاe �ألعو�= فإ& � مر"Jها "سرعتها 
ع�A للمعتAين "عظة للمتعظني. باألمس �لقريب 
بلوغه،  �هللا   Cنسأ" بقد"مه  �لتها�  نتلقى  كنا 
"�ليو= نو6عه بكل �سًى "نتلقى �لتعا~9 برحيله. 
 Jكض �لشهوJ" ،=لليا� "�أليا� J"مر wفما �سر
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"�ألعو�=.
"�حد�،  مر�  )ال  لإلنسا&  متنح  ال  فرصة  "�لعمر 
فإ^� ما ^هبت هيها- �& تعو6، فاغتنم �يا= عمر` 
 Cقبل فو�- �أل"�& ما 6مت � ~من �إلمكا&، قا
يعمال&   Jلنها�" �لليل   &(" �لعزيز:  عبد  بن  عمر 
 �تش �حلكمة  فهذ�  فيهما".  �نت  فاعمل  فيك، 
طبعا )% �لعمل �لصا� �لنابع من �خالP �ملرe. فإ^� 
�ستطلعنا � عا¡ �خالPِ َمن كا& خلقه �لقر�& � 
Jمضا&  شهر   � حلاله  عبا�  �بن  tد � "صف 
باخل� من  �: "�جو6ُ  �نه  �w"J مثل حيث ^كر 

�لريح �ملرسلة". "ما �حوجنا )% �& نتلمس هديه 
"�خالقه � كل "قت "� هذ� �لشهر على "جه 
�خلصو�، فقد كا& �جلو6 �عظم �خالقه، "كا& 
� متصفا £ميع �نو�عه، من �جلو6 بالعلم "�جلو6 

باملاC "�جلو6 بالنفس � سبيل �هللا تعا%.
 � نفسه  يطر¤  �لذ¥   Cلسؤ��  %(  Pنتطر "�آل& 
�ملقا=: ما^� بعد Jمضا&؟ �9 ما^� سيحد§  هذ� 
حلاC �لكث� من �ملسلمني عما كانو� عليه � شهر 
Jمضا& من صيا= "قيا= "^كر "تال"� �لقر�& )% 
هجر ^لك كله، "�لعو�6 )% �لغفلة "�للهو، ح¨ 
غد� هذ� �ألمر ظاهر� باJ~� � �لشاwJ �إلسالمي. 
فبينما تر¥ �ملساجد � Jمضا& مكتظة باملصلني، 
 Pجر "تشكو �لفر�ª� مضا& تئن منJ ֲדا بعد �^(

.�"�لبعا6 )ال من �لنـزJ �ليس
فلنحر� على �ملد"�مة على �ألعماC �لصاحلة �ل¬ 
�حبَّ  فإّ&  �لفضيل،  �لشهر  هذ�   � عليها  6ْنا  تعوَّ
قد  كنا   �^(" قلَّت.   &(" �6"مها  �هللا   %(  Cألعما�
"6عنا شهر Jمضا&، فإ& �ملؤمن لن يوw6ّ �لطاعة 
�ملساجد  يهجر"&  �لذين  �"لئك  �ما  "�لعبا�6. 
"�لطاعا- مع مطلع �لعيد، فبئس �لقو= ال يعرفو& 

�هللا )ال � Jمضا&.
 �فلنجعل من نسما- Jمضا& �ملشرقة مفتا¤ خ
لسائر �لعا=، "لنستقم على طاعة �هللا "لند�"= على 
�لعمل �لصا�. نسألك �للهم �لد"�= "�لثبا- على 

هذ� ح¨ �ملما-.

باألمس القريب كنا نتلقى التها^ بقدومه 
ونسأل اهللا بلوغه، واليوم نودعه بكل أسًى 
ونتلقى التعازي برحيله. فما أسرع مرور 
اللياh واأليام، وركض الشهور واألعوام.


