
�لتغي� � �ألحسن على مستو�   �� ال شك 
�لفر) ��لشعو& �مر بالغ �أل"ية �سّنة �ضعها 
على  ,ياته  �إلنسا�  ينعم  كي  �لكو�   4 �هللا 

�جه �أل;: �9افظ عليها. 
�على عكس ما يستخلصه �لفكر �لتقليد@ من ?ية ﴿��َّ �هللا 
َال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوRٍ َحتَّى ُيَغيُِّر�� َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ (�لرعد ١٢) بأ� 
�هللا تعا ال يغ� ما بقوR من �لنعم ��إلحسا� �;غد �لعيش 
حY ينتقلو� من �إلميا� � �لكفر، �من �لطاعة � �ملعصية 
فيسلبهم �هللا ?نذ�] �لرفاهية �;غد �لعيش. �ال �ننا نر� �� 
�ملحو; �ألساسي 4 هذ� �لسيا` �� �هللا تعا جعل مد�;^ 
�إلنسا�،   b�متنا ��لر�حي 4  �ملا)@  �ملستو�  على  �لرقي 
�@ �i� طمح لرفع مستو�d على �لصعيدين �ملا)@ ��لر�حي 
 j�عتر� �i���سعى لذلك فحتما سيبا;] � له مساعيه. 
�ملرp 4 قر�;o نفسه بوجو) �لعيو& i 4�ته ��nا متثل عائقا 
منها  �لتخلص  �لعزR على  يعقد   ��  sستطا� ;قيه  4 طريق 
فتغي�  �ألفضل.  للعيش  للتطلع   oخطو  b��  dهذ� nائيا. 
�لكن بالعمل �جلا) ��لنية �لصاحلة  yال 9صل باألما bحلا�
 بر �ألما� �شاطئ � bلسلو] �لقومي، فمن يطمح للوصو��
 ����لسالمة، عليه �� يُعدَّ �لز�) من �لعمل �لصا{ ��لتقو� 
�لشافعي   Rإلما� قاله  ما   s�;� �ما   .oلنجا� سفينة  يركب 

(;�ه �هللا) ֲדذ� �لصد): 
�� تسلك طريقَتها  oتبغي �لنجا

                             �� �لسفينة ال جتر@ على �ليبِس

هذ�  �ملبا;]" 4  ";مضا�   ..oلنجا� سفينة   ��  ،oألعز� �يها 
�لسيا`،  قد �;ست على شو�طئ قلوبنا �لقاسية �)` ناقو� 

�لنجدo، فهل من مستنجد؟!
كل سنة يطل علينا �لشهر �لفضيل ��دنا 4 حاb �سو� من 

حاb �لسنة �ملنصرمة. فها هي �ألمة مثخنة باجلر�� ��ملآسي 
��آلالR، فما من بلد مسلم �ال �هو 4 حالة نزيف مضٍن 
تأكل �حشاdp ن��ُ� فتيل �إل;ها&. ��جلميع يصر� باحثا 
معظم   �� معلوما  �ليكن   .����أل يفو�   �� قبل  �حلل  عن 
 dبعيد 4 هذ  �� قريب  قد سا"ت من  �إلسالمية  �حلشو) 
�ألحدية.   oحلضر� عن  �بتعا)ها   bخال من  �لضنكة  �لعيشة 
صفحة  نبد�  كي  �يعا  �لينا   dيد ميد  �لفضيل  بالشهر  فها 
�نضيف ;صيدنا  �لفرصة   dهذ فلننتهْز  خالقنا،  مع   oجديد
من �لصاحلا� �نصفِّي ما علينا من ?ثاR. فال شك �� �ألمة 
�لY �عزها �هللا بالقر?� لن تذ�` طعم �لعز ثانية �ال به، �ها 
بالشهر �لفضيل �لذ@ نزb فيه �لقر?� يدعوكم لعقد صلح 

جديد مع خالقكم.
 Rلقيا�� Rلصيا� j�فكما ال �فى على �حد فإ� من �هم �هد
هو �كتسا& �ملرp مزيد� من �حلسنا� ��لقر& � �هللا � 
 b�مبا 9تاجه من �مو R��كثر، �iلك بالت�s للسائل ��ملحر
�لشهر   �� هو  �لو�قع   :;� على  ما 9د�  �لكن   .p�غذ�
 شهر تبذير للقد;�� �ملا)ية �بالتا� �حد� � bلفضيل حتو�
نزيفا �قتصا)يا 4 جسد �ألمة �ملتر�مية �ألطرj �لY تستو;) 
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خالله �طنانا �ضافية من �ملنتجا� �لغذ�ئية لتغطية �حلاجيا� 
�ملترفة. 

قد  �لعظيمة  �لدينية  �لطقو�  من  �لصحيح  �ملغز�   ��  �يبد
�الستهال]  موضا�   Rحا�  4 منها  �لغاية  �تبخر�   sضا
��لتقليد �ألعمى. �ال �تلف �ثنا� �� �مة �الستهال] �ملبالغ 
�ألمة   �� �لعجا&  ��لعجب  فاشلة.  �مة  هي   bز��� فيه 
تشتكي من نزيف على �ملستو� �لر�حي ��ملا)@ على حد 
�خلضم،  هذ�   4 �ملنقذ  هو  ;مضا�   �� شك  �ال    .p�سو
على  �يد;ֲדم  ��لقناعة  �جلّد  على  �ألمة   pبنا� ير�  حيث 
�لقلو&، �تطه�ها من �);�� �ألحقا)   pنقا��للسا�،  عفة 
 pالكتفا� �يعلمهم   .pلشحنا�� ��لغّل  ��حلسد   ،pلبغضا��

بالقليل ��لتمسك بالقناعة.
�4 هذ� �خلضم كلنا ,اجة ماسة � �� ¡صص �قتا كافيا 
��لر�حة ��لنقاp لتجديد معا� �مياننا  pفتر�� من �لصفا �
 oفتر يشكل  �ملبا;]  ;مضا�  شهر   ��� فسد،  ما  ��صال� 
�لر�حية  �لُقو�  لتعبئة  �نه £طة  لإلصال�.  �فرصة  �حية ;
لتجديد  مد;سة  �نه  مسلم.  كل  �ليها  9تا^   Yل� ��ُخلُلقية 
��صال�   ،����أل; �تشحيذ  �ألخال`،  �ִדذيب  �إلميا�، 

�لنفو�، �ضبط �لغر�ئز، �كبح �لشهو��. 
فحر@ بكل مسلم �� �عل من هذ� �لشهر �لفضيل نقطة 
�الستغفا;   oحيا  � �تعاليمه  �هللا   oهجر  oحيا من   ،bُّحتو
 4 تغّير  مرحلة  �لشهر  هذ�  يكو�   ��� �لنصو�.  ��لتوبة 
�ملناهج ��ألفكا; ��آل;�p، لتكو� مو�فقًة للمنهج �حلق لكتا& 
�هللا � �سنة نبيه �ملصطفى �. �لو تأملنا 4 �آليا� �لتالية 
ْكِر  �لذِّ َبْعِد  ِمْن  �لزَُّبوِ;  َكَتْبَنا ِفي  �َلَقْد َ﴿ pألنبيا� o;من سو
لََبَالًغا  َهَذ�  ِفي   َّ��ِ  * اِلُحوَ�  �لصَّ ِعَباِ)َ@  َيِرُثَها  �ْألَْ;َ:   َّ��َ
 pَما َ�ْ;َسْلَناَ] ِ�الَّ َ;ْحَمًة لِْلَعاَلِمني﴾ (�ألنبيا�ِلَقْوRٍ َعاِبِديَن * َ
١٠٦-١٠٨) لوجدنا �� سنة �هللا �أل�لية مع �ألقو�R �لسابقة 
 �� �ضح �  o;بعبا� يومنا هذ�   �  bملفعو� ��لت سا;ية  ال 
�لعيش 4 كنف �ألما� ��الستقر�; على �أل;: �لY يبا;كها 
كنف   4 ��لعيش   � �ليه   sبالرجو �ال  يتم  لن   � �هللا 
على   ��يعتمد �nم  �ملسلمني  �غلبية  �لسوp حظ  تعاليمه. 
�)بيا� علماp عصو; �لظلما� لتحصيل �لعلوR �لدينية، �قد 
 4 �حلنيف  للدين  مغلوطة   o;صو تشكيل   4 هذ�  ساهم 
�كثر من �حلضرo �ألحدية. �ها  �بتعا)هم  �بالتا�  �iهاnم 
�لفكر  نفحا�  تأخذ�� من ;حيق   �� ندعوكم �يعا  °ن 
;حيق  طياته  بني  9و@  ألنه  �ملتجد)  �أل�د@  �إلسالمي 
�لوحي �إل�ي.  فهلمو� يا مشعر �ملسلمني ��nلو� ما يشفي 

غليلكم �يطمئن قلوبكم، كي تكونو� من �لفائزين.
نسأb �هللا تعا �� ُيعيد علينا شهر ;مضا� �ملبا;] �°ن 4 
��� ُيعيد علينا �لعيد �°ن برفقة �لصديقني،  ،bحسن حا�
 jحلق ترفر� Rية �إلسال�;� dملقبولني عند� ��� �علنا من 
4 �لقلو& �لطاهرo، 4 ظّل �خلالفة �إلسالمية �حلقة خالفة 
موالنا مسر�; ��د، �ّيدd �هللا تعا بنصرd �لعزيز، ?مني يا 
 oلصال��;ّ& �لعاملني. �?خر )عو�نا �� �حلمد هللا ;& �لعاملني 

��لسالR على سيدنا £مد �على ?له �صحبه ��عني.

والعجب العجاب أن األمة تشـتكي من 
نزيف على املسـتوى الروحـي واملادي 
على حد سـواء.  وال شـك أن رمضان 
هو املنقـذ 6 هذا اخلضـم، حيث ير- 
أبنـاء األمة على اجلّد والقناعة ويدربهم 
علـى عفة اللسـان، ونقـاء القلوب...
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