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 يف استقبال رمضان

 
السبب كثرت  ولعله هلذا  زمن مبارك وعظيم عند اهلل، بل هو ن شهر رمضان ليس زمنًا عاديا باملعيار اال هلي، إ

ن يتهيأ الستقبال هذا الشهر نفسيا أن املسلم عليه إ هذا الشهر املبارك؛ النصوص اليت توجه املسلم الستقبال
يقبل على هذا الشهر الكرمي بقلب صادق منيب تائب، مكثر من االستغفار  ن املسلم احلق هو الذيإوعمليا، 

 1وتالوة القرآن
 

عا شهر دأفضل الساعات؛  وساعاته ، ولياليه أفضل الليايل،شهر رمضان هو أفضل الشهور، وأيامه أفضل األيام
 هم مستجاب؛ؤ أنفاسهم تسبيح، وعملهم مقبول، ودعا أهل كرامته، فيه عباده اىل ضيافته، وجعلهم من  الرمحن 

وليكن إفطار 1 ي حقوق العباد املادية واملعنويةنفسه، ويصحح أخطاءه، ويؤد هو الذي يراجع ن املسلم احلقإ
 1 ذا كان يصوم عن املباحإالصائم على احلالل، 

 
، قلب تقي بقلب نقي، ة والعبادة،واملناجا الصوم والدعاء ، شهر هذا الشهر يستقبل ن أاملسلم احلق كما يلزم 

خر ليلة، آ، فإذا كانت لفا، وهكذا يف كل ليلةأول ليلة من رمضان غفر اهلل لسبعني أذا كان إ حىت يغفر اهلل له؛
 1غفر اهلل ملثل ما غفر يف كل لياليه، فضال عن ليلة القدر

 
نه أل صومه كشهر فطره، شهره الكرمي، فال جيعل شهر لن املسلم العاقل هو الذي يضع لنفسه برناجما تعبديا خالإ

شهر هيأ اهلل فيه الكون كله الستقباله، فتتزين  وتنبض القلوب فرحاً وشوقا للقائه، شهر يتزين الكون كله الستقباله
قد جاءكم شهر مبارك، افرتض اهلل " :، قال صلى اهلل عليه وسلمهلمبأعما بواهبا شوقا وفرحاأاجلنة ألهلها، وتتفتح 

شهر،  لفأتفتح فيه أبواب اجلنة، وتغلق فيه أبواب اجلحيم، وتغل فيه الشياطني، فيه ليلة خري من  عليكم صيامه،
 1"من حرمها فقد حرم اخلري كله

 
ن التنافس إ 1رمضان جود ما يكون يف شهرأن جود الناس باخلري، وكاأكان عليه الصالة والسالم ! خوةأيها اإل

ن يتنافس يف أليس عيبا، لكن العيب  ، وهونزعة فطرية متأصلة يف االنسان، وهو التسابق حنو النفيس من األمور
سارعوا " :فقال تعاىل ،ىل جنة عرضها السماوات واألرضإتسابق نو  ن نتنافسأالرخيص املضمون، واهلل تعاىل أمرنا 

 :فقال ،وربط غاية الصوم بتحصيل التقوى" عرضها السماوات واالرض أعدت للمتقني ن ربكم وجنةاىل مغفرة م
 1"الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون منوا كتب عليكمآالذين  أيها يا"
 



 ذهذيب ىلإكمايؤدي ىل حتقيق مبدإ تكافؤ الفرص،إويسعى  يرسخ مبدأ املساواة، ن شهر رمضانإ! خوةيها اإلأ
ذ حياول إ واملثرية للنزاعات والشقاق، ىل التشتت واالفرتاق،إاملؤدية  وتنقيتها من شوائب احلقد والضغينة،النفوس 

لتنمية  ن يغرس يف نفوس الصائمني السلوك الصحيح،أ وقرآن وقيام، حياول هذا الشهر مبا فيه من طاعات وصيام،
ال  وتربهنها عبادة الصيام؛ وتضمهم وشيجة اإلميان، سالم،رابطة اإل جتمعهم ن اجلميع جسد واحد،أالشعور، ب

من حر  واخشوا وال من طول النهار، بل فكروا يف غذاء الروح، ال ختشوا من احلر،و  تفكروا يف غذاء البطن،
  !وطول املوقف جهنم،

 
مساعدذهم بكل  حاولواو  ،وطاهنمأفكروا فيمن هجروا من ديارهم و  ن،يواملضطر  وفكروا فيمن مل جيد من احملتاجني

من فطر صائما " :والسالم قال عليه الصالة جر كبري،أو  ن إفطار الصائم له فضل عظيم،إف ،اجلهود وقدر اإلمكان
ومن  ليلة القدر،وصافحه جربيل  كلها ليايل رمضان صلت عليه املالئكة من كسب حالل يف شهر رمضان

ن رسول اهلل صلى اهلل عليه أ يضاأوفيما رواه البيهقي ، ن خزميةرواه اب" وكثرت دموعه صافحه جربيل رق قلبه
ن أوفيما رواه الرتمذي " من حوضي شربة ال يظمأ بعدها حىت يدخل اجلنة شبع صائما سقاه اهللأمن " :وسلم قال

 "جر الصائم شيءأن ينقص من أجره دون أمن فطر صاًئما كان له مثل " :وسلم قال النيب صلى اهلل عليه
  
 للصائمني، وإفطار بني الصلوات، وقراءة قرآن، واستغفار وذكر، صوم بالنهار، ا سعادة من جعل هذا برناجمه،في

 1وغفر لنا ولكم ياكم،إووفقنا للخري و  وسع اهلل علينا وعليكم، 1وسعي وتوسعة على العيال وقيام بالليل،


