
عدم  على  وال��ع��زم  المعصية  ع��ن  واإلق���اع  ال��ذن��وب 
ورب��ه،  العبد  بين  الذنب  ك��ان  إن  ه��ذا  إليها  ال��ع��ودة 
وأما إن كان الذنب فيه حقا لعبد فإنه يعيد الحقوق 
عليهم  اهلل  رض���وان  السلف  ك��ان  وق��د  ألص��ح��اب��ه��ا، 
يستقبلون شهر رمضان بتطهير القلوب من الغّل 
قبل  قلوبكم  فزينوا  منها،  األحقاد  سخيمة  وَس��ّل 
والشحناء  الحسد  م��ن  بتطهيرها  رم��ض��ان  شهر 
واستقبلوا رمضان بقلوب سليمة فإنها موطن نظر 
الرب سبحانه وتعالى، ومما يستقبل به هذا الشهر 
الطاعات  سائر  في  تعالى  هلل  النية  إخ��اص  الكريم 
النية  تجديد  متابعة  دوام  على  والحرص  والعبادات 
وكذلك  منزلة،  واعظمها  القلوب  أعمال  من  فإنها 
فقد  الكريم  الوافد  ه��ذا  باستقبال  والفرح  الدعاء 
كان عليه الصاة والسام يقول عند رؤية هال هذا 
)اللهم أهله علينا باألمن واإليمان والسامة  الشهر 
واإلس���ام، ه��ال رش��د وخير وب��رك��ة، رب��ي ورب��ك اهلل( 
وألولئك الشاردين عن باب اهلل والفارين عن رضوانه 
أقبلوا إلى اهلل فإنه ينادي مناد من السماء يا باغي 

الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ... 

إن جنة اهلل في رمضان تزين من العام للعام وإن 
المؤمنين  همم  إلستقبال  تستعد  السماء  مائكة 
طاعاتكم  ف��ي  واج��ت��ه��دوا  ف��إس��ت��ع��دوا  الصائمين 
فعسى أن يكتبكم اهلل عز وجل من عتقائه من النار..

شهر  إستقبال  لك  هنيئا  الصائم  المؤمن  أيها 
اهلل  وتقبل  وقيامه  صيامه  بلوغ  لك  وهنيئا  رمضان 

منكم الصيام والقيام ووفقكم للتمام.
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األم��اك��ن  بين  ف��اض��ل  اإلح��س��ان  ق��دي��م  هلل  الحمد 
واألزمان جعل أفضل الشهور وسيدها شهر رمضان 
وأشهد أن ال إله إال اهلل الواحد الديان وعد للمؤمنين 
منه  يدخل  بالريان  ك��ّن��اه  الجنة  ف��ي  بابا  الصائمين 
ربنا  من  وع��د  غيرهم  أح��د  منه  يدخل  ال  الصائمون 
بضمان، وأشهد أن نبينا محمدًا المصطفى العدنان 

صلى اهلل عليه وعلى آله أولي المكارم واإلحسان. 

عزيز  وض��ي��ف  ك��ري��م  واف���د  ع��ام  ك��ل  علينا  يطل 
إن���ه شهر  ال��ط��اع��ات،  وم��وس��م عظيم م��ن م��واس��م 
من  والتقرب  والقيام  الصيام  شهر  المبارك،  رمضان 
المولى الجليل سبحانه وتعالى. وقد روى مسلم عن 
عليه  اهلل  النبي صلى  أن  عنه  اهلل  رض��ي  هريرة  أب��ي 
وسلم، قال: »الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، 
إذا اجتنبت  إلى رمضان مكفرات ما بينهن  ورمضان 
الكبائر«. وعنه رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه 
غفر  وإحتسابًا  إيمانًا  رمضان  صام  »من  ق��ال:  وسلم 
العبد  يحظى  أن  أعظم  فما  ذنبه«،  من  تقدم  ما  له 
عز  اهلل  مرضاة  ونيل  خطاياه  وتكفير  ذنوبه  بمغفرة 

وجل.

من  »السعيد  اهلل:  رحمه  رج��ب  اب��ن  اإلم���ام  يقول 
إغتنم مواسم الشهور واأليام والساعات، وتقرب فيها 
إلى مواله بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن 
النفحات فيسعد بها سعادة  تصيبه نفحة من تلك 

يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات«.

وزك��اة  للقلوب  ح��ي��اة   الخير  م��واس��م  أن  ش��ك  وال 
للنفوس، فكم من غافل تيقّظ من غفلته في تلك 
رب��ه، وكم  إلى  تاب  ع��اٍص  المباركات، وكم من  األي��ام 

من  وكم  وتدبره،  تاوته  إلى  سارع  للقرآن  هاجر  من 
للرحمات  تتعرض  وهي  وجلت  وقلوٍب  ذرف��ت  عيوٍن 

في ليالي رمضان.

أتى رمضان مزرعة العب���اد

لتطهير القلوب من الفساد    

فأد حقوقه ق������والً وفع������ًا

وزادك فاتخ���ذه للمع��������اد    

فمن زرع الحبوب وما سقاها

تأوه نادم���ًا يوم الحص�������اد    

فالصيام من أعظم ميادين السباق، وهو مدرسة 
فريدة ودورة تدريبية للنفس حتى تتحلى بالفضائل 
الرذائل وترتقي في مدارج التقوى، قال  وتتخلى عن 
تعالى »يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 

كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون«.

رضي  أمامة  أبي  عن  صحيح  بسند  النسائي  روى 
اهلل عنه قال: يا رسول اهلل، مرني بأمر ينفعني اهلل به، 

قال: »عليك بالصيام، فإنه ال مثيل له.«

فبين عليه الصاة والسام أنه ال شيء يقرب العبد 
من اهلل تعالى ويباعده من عذابه كالصيام.

النبي  أن  –رضي اهلل عنه-  وعن سهل بن سعد 
يقال  بابًا  الجنة  »إن في  قال:  صلى اهلل عليه وسلم، 
له الّريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ال يدخل 
ال  فيقومون  الصائمون؟  أين  يقال:  أحد غيرهم،  منه 

يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق  فلم يدخل 
منه أحد«.

الحنبلي  رجب  ابن  اإلم��ام  به  ما وصف  بدائع  ومن 
نفحات شهر رمضان المبارك قوله رحمه اهلل:

»هب���ت الي���وم عل���ى القل���وب نفح���ة م���ن نفح���ات 
نس���يم القرب، وصلت البش���ارة للمنقطعين بالوصل 
بالعت���ق،  الن���ار  والمس���توجين  بالعف���و  وللمذنبي���ن 
لما سلس���ل الش���يطان في ش���هر رمض���ان، وأخمدت 
ني���ران الش���هوات بالصي���ام، فلم يب���ق للعاصي عذر، 
ي���ا غي���وم الغفلة ع���ن القلوب تقش���عي، ياش���موس 
التقوى واإليم���ان اطلعي، يا صحائف أعمال الصائمين 
إرتفع���ي، ي���ا قل���وب الصائميي���ن إخش���عي، ي���ا أقدام 
ياعي���ون  وإركع���ي،  لرب���ك  أس���جدي  المتهجدي���ن 
 المجتهدين ال تهجعي، يا ذنوب التائبين ال ترجعي، يا 
أرض الهوى إبلعي ماءك ويا سماء النفوس أقلعي...

للُصّوام  اإلنعام  موائد  األي��ام  ه��ذه  في  ُم��ّدت  قد 
»يا قومنا أجيبوا داعي اهلل«  إال من ُدعي،  فما منكم 
أج��اب  ل��م��ن  ف��ط��وب��ى  أس��رع��ي،  المؤمنين  وي��اه��م��م 

فأصاب، وويل لمن ُطرد عن الباب وما دعي.

الستقبال  المؤمن  به  يستعد  ما  أعظم  من  وإن 
تعالى  اهلل  إلى  واإلنابة  التوبة  المبارك  رمضان  شهر 
قبل دخول الشهر فما جعل هذا الموسم إال لتقريب 
العبد من ربه ومن أعظم ما يقربنا من ربنا سبحانه 
دخول  قبل  تعالى  اهلل  ال��ى  واألوب���ة  التوبة  وتعالى 
عبده(،  بتوبة  فرحًا  أشد  )اهلل  الحديث  وفي  الشهر، 
ومن عامات التوبة الصادقة الندم على ما فات من 


