
فمن كانت هجرُتُه � �هللا �;سوb فهجرته 
 �� �إلنسا�  يسع  فيِه   .� �هللا �;سولِه   �
يقر; فيَم  كانت هجرته بالشهو; �لسابقة؟.. 
 Àهذ� مع�فيه يولد �إلنسا� ;�حانًيا �ما)ًيا من جديد. 
فيشعر  �لتاسع.  ��جرّ@  �لشهر  �لكرمي  ;مضا�  كو� 
﴿لَعلَُّكْم   : جالله  جّل   bقا �لذ@  �لعاملني   &; ,ماية 
َتتَُّقوَ�﴾. ��يضا 9مي نفسه من �لذنو& بإمسا] لسانه 
��لعمل  ;�كما قاb �ملصطفى �: "من � َيَدsْ قوb �لز

به فليس هللا حاجٌة 4 �� يدs طعامه �شر�به"
�يطيب �ينقى.. كما قاb �لطاهر  p�فيه.. يعمر بيت �لد�
تصّحو�".  "صومو�   Rلسال��  oلصال� �فضل  عليه  �ألمني 
سبحانه  �هللا   bصا� �ُمتعة  ��لتقو�  �ل�كا�  شهر  �نه 
�تعا.. �نه ُيثّبت قدR �إلنسا� على �لتقو�.. �يتيح له 
 ����حد�� �لتغي��� ��النقال& �لر�حاy 4 نفسه.. 
�جه �هللا تعا هو شعو;  pبتغا�  sجلو���لشعو; بالفقر 

يشّرفه بلقاp �للطيف �خلب�..
�ملؤمن على حتّمل  يعّو)  �لصياR جناoٌ من ��ال] ألنه   ��
×ا;  �نه  �لشد�ئد.  عند  ثابًتا  نفسه  فيجد   .. �ملشا` 
�إلله  عن  باحٍث  £ّب  كلُّ  فيه  يستظّل   pٌ4 �لتضحية. 
��لعطف ��ملحبة.. بعيًد� عن ما)ية  Rحلقيقي.. �له �لسال�

�لدنيا �صخبها ��ينتها �لغوها..
�لذ@ �عل  �لعظيم  �هللا  �لو�سعة، ;�ة  �لر�ة  �نه شهر 
عبا)d �ألتقياp يتحّملو�  �جلوs 4 سبيله �ُيقدمو� على 
iلك بكل حبٍّ �فر� موقنني �نه نفٌع عظيم فهم ُيقبلو� 
�ملصلح   bلقر?�..يقو� شهر  على   Rبتسا��  ;�سر بكل 
قلبه حب   4 �لذ@   ��" عنه:   تعا �هللا  ;ضي  �ملوعو) 
��هتماR باإلميا� البّد ��� يشعر ֲדيجاٍ�  Rصا)` لإلسال
خاÍٍّ 4 قلبه، �;عدo سا;ية 4 جسمه..كلما حّل شهر 
£مد   سيدنا  �بني  بيننا   ���لقر طالت  مهما  ;مضا�. 
سيدنا  �بني  بيننا   Rأليا�� �لسنو�  باعد�  �مهما   ..�
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التقوى



 �� شعرنا  ;مضا�  علينا  حّل  كلما  �نه  �ال   � £مد 
هذ� �لشهر طو� كل هذd �لُشقة من �لشهو; ��لسنني 

�قّربنا من £مد ;سوb �هللا �.“ ����لقر
�حلياo.. هو   4 yلتفا�  Àمع �لكرمي هو  شهر ;مضا� 
�لعظيمة  �لر�حانية  �لتغي���  �حد��  للمؤمن  يتيح 

�لطاهرo 4 نفسه... كما يقوb جّل �عال:
 ِّ&;َ هللا  �َمَماِتي َ �َمْحَياَ@ َ �ُنُسِكي َ َصَالِتي   َّ�� ﴿ُقْل 
 bَُّ��َ ��ََنا َ ُ�ِمْرُ�  �بَذِلَك َ َلُه  َشِريَك  َال  �ْلَعاَلِمَني* 

�ْلُمْسِلِمًني﴾
��لشر�&  Rبذلك يستطيع �ملؤمن بإحجامه عن �لطعا�
نفسه   :�ُيرّ  �� معينة   oلفتر �لدنيوية  حاجاته  �باقي 
كلُّ  فُيَصفَّد   ..تعا �هللا  �جه   pبتغا�  dp�هو� �ُيميت 
شيطاٍ� مريد �يتحّر; �ملؤمن من )عو�� ما �ر@ منه 
 Çر� �لدR 4 �لعر�` .. ليصبح �س� حّب �هللا تعا

�حدd.. كما يقوb حضرo �ملسيح �ملوعو) �:

��قسُم  ��ي،  يا  مرٍ:  أللف   pٌ��( ”حبُّك 
�منا  �حلقيقية  �حلرية   �� �لكرمي  بوجهك 
�حلب. هذ�  �س�  �إلنسا�  يصبح   �� هي 
.pليس عمل �ملجانني، بل هو قمة �لذكا [iلبحث عن مال�
خيانة. �خفاpها  أل�  �بًد�  حّبك   o�ثر �خفي  لن 

سبيلك،   4  Ïحيا� بر�حي  للتضحية  مستعّد   y��
 �حلبيب". � ��أل� �لصد�قة �حلقيقية هي تسليم �لر

(Rكماال� �إلسال o?بيا� معّربة..كتا& مر�)
��خ�� �ليس ?خًر�، �للهم بلِّغنا ;مضا� �لكرمي ��عّنا 

على iكر] �شكر] �حسن عبا)تك.
 ��� �نفسنا  ظلمنا  �ننا  �لر��ني  �;حم  يا  �للهم   
�خلاسرين. من  لنكونّن  �تر�نا  لنا  تغفر   �

�قد�منا  �مرنا �ثّبت  iنوبنا ��سر�فنا 4  لنا  �غفر  ;بنا 
��نصرنا على �لقوR �لكافرين. �?خر )عو�نا �� �حلمد 

هللا ;& �لعاملني
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�	 كر�مته �سبق.` n�� Vبه �عر� Vمنه �خو� Lهللا �قر� n� نتم�� cكل عا�
.�zلقر� V	معا 	هللا قلوبكم بنو��نوَّ	 

�با	~ �للهم لنا { عمر ��مر سيدنا �م3 �ملؤمنني يا �	حم �لر�bني
 �صلِّ �للهم على �لن� �لكرمي ��صحابه ��هل بيته ��عني
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