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كيف نستقبل شهر رمضان ؟
الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن وااله ,وبعد,,,
فقد فاحت نسمات عبير شهر رمضان المبارك ,وازدادت نفوس المؤمنين شوقًا للقاء الضيف الكريم ,والزائر
الصاحب الحميم ,وقد هتفت له قلوب الموحدين طرباً وحنين ,كيف ال؟ والصادق المصدوق
"إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ,وغلقت أبواب النار ,وصفدت الشياطين"

صلى اهلل عليه وسلم

يقول:

(رواه مسلم).

لذا ما أحوجنا أن نحسن استقبال هذا الشهر الكريم أحسن استقبال ,لننال به رضى الرحمن ,فندخل الجنان ,وننجو
من النيران ,ونقهر الشيطان ,وان من خير ما يستقبل به شهر رمضان المبارك ما يلي:
أو ال /التوبة النصوح:
فالتوبة واجبة من كل ذنب صغير أو كبير ,وهي عون  -بعد اهلل تعالى – على فعل الطاعات ,ومزيد
ِ
ِ ِ
ون }
القربات ,ودوام الصلة برب األرض والسماوات ,قال تعالىَ { :وتُ ُ
ون َل َعل ُك ْم تُْفل ُح َ
يعا أَُّي َه اْل ُم ْؤ ِمُن َ
وبوا إَِلى الله َجم ً
ِ
ِ
وحا } (التحريم ,)8:وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
ص ً
آمُنوا تُ ُ
(النور ,)13:وقال سبحانهَ { :يا أَُّيهَا الذ َ
وبوا إِلَى الله تَْوَبةً َن ُ
ين َ
وسلم " :إن اهلل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ,ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ,حتى تطلع الشمس من

مغربها "

(رواه مسلم).

وقد سئل اإلمام علي بن أبي طالب – رضي اهلل عنه – عن التوبة ,فقال :يجمعها ستة أشياء :على الماضي من
الذنوب الندامة ,والفرائض اإلعادة ,ورد المظالم ,واستحالل الخصوم ,وأن تعزم على أال تعود ,وأن تربي نفسك في
طاعة اهلل كما ربيتها في المعصية.
ثانيا /العزم على اغتنام أوقات رمضان:
ال شك بأن شهر رمضان المبارك فرصة ال يسع المسلم إال أن يجتهد في اغتنامها ,وأن يبذل وسعه وجهده
في ذلك ,فهو منة امتن بها اهلل تعالى على عباده المؤمنين ليضاعف حسناتهم ,ويكفر عن سيئاتهم ,ويرفع درجاتهم,
ِ
وألجل ذلك { َفْلَيتََنا َف ِ
ون }
س َ
س اْل ُمتََناف ُ

(المطففين.)96:

ومما يجدر الهتمام به والمحافظة عليه في شهر رمضان ما يلي:
ان ال ِذي
 اإلكثار من تالوة القرآن الكريم ,فتالوته في رمضان من أعظم القربات ,قال تعالىَ { :ش ْه ُر َرَم َ
ضَ
ِِ
آن( } ..البقرة.)96 :
أُْن ِز َل فيه اْلقُْر ُ
 اإلكثار من الصالة والقيام ,ففيه ثواب عظيم ,قال رسول اهلل
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه "

صلى اهلل عليه

وسلم " :من قام رمضان إيمانًا

(متفق عليه).

ِ ِ
ِ
ين الل َه َكثِ ًا
َعد اللهُ لَهُ ْم َم ْغ ِف َرةً
ير َوالذاك َرات أ َ
 المحافظة على أذكار الصباح والمساء ,قال تعالىَ { :والذاك ِر َ
ِ
ظيما } (األحزاب.)13:
َوأ ْ
َج ًار َع ً
 كثرة اإلنفاق في وجوه الخير المتعددة ,فإن النبي

صلى اهلل عليه وسلم

كان أجود بالخير من الريح المرسلة ,وكان

أجود ما يكون في رمضان ,فال يحقرن أحدكم من المعروف شيئاً ,قال تعالىَ { :و َما أَْن َف ْقتُ ْم ِم ْن َش ْي ٍء َفهَُو
ِ
ين } (سبأ.)12:
ُي ْخلفُهُ َو ُه َو َخْي ُر الرِازِق َ
ِّ
ِ ِ
َن تُْف ِس ُدوا ِفي ْاأل َْر ِ
ين
 صلة األرحام ,قال تعالى { :فَهَ ْل َع َسْيتُ ْم إِ ْن تََولْيتُ ْم أ ْ
ام ُك ْم * أُوَلئ َك الذ َ
ض َوتُقَط ُعوا أ َْرَح َ
هم } (محمد.)91-99:
َصمهُ ْم َوأ ْ
َع َمى أَْب َ
َل َعَنهُ ُم اللهُ َفأ َ
ص َارُ ْ
يب أ ِ
اع إِ َذا
يب َد ْع َوةَ الد ِ
 اإلكثار من الدعاء في كل األوقات ,قال تعالىَ { :وِا َذا َسأََل َك ِعَب ِادي َعِّني َفِإِّني َق ِر ٌ
ُج ُ
َد َع ِ
ون } (البقرة.)386:
ان َفْلَي ْستَ ِج ُيبوا لِي َوْلُي ْؤ ِمُنوا بِي لَ َعلهُ ْم َي ْر ُ
ش ُد َ
وأخي ًار :نسأل اهلل الكريم أن يبلغنا رمضان ,وأن يسعدنا فيه بالطاعات والقربات ,وأن يعيننا على ذكره وشكره
وحسن عبادته ,وأن يدخلنا الجنة من باب الريان ,,,آمين.

الشيخ /محمد كمال سالم
عضو رابطة علماء فلسطين

