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)پذیرایی رمضان  (   
 

  ماه انتظار در اشتیاق کمال با ایمان، به متعھد ھای قلب دیگر یکبار گذشته سالھای مانند ھم باز 

  شدن باز پیام با نیز رمضان و ، برند می بسر ایمان و عمل ماه ، پیمان و تعھد ماه ، رمضان مبارک

  آغوش به را محبان ھای بقل شیاطین کشیدن زنجیر به و دوزخ درھای شدن بسته و بھشت درھای

.نماید می اھداء آنان به را نظیر بی فرحت و سرور بشارت و نواخته مھرش پر یھا مژده و ھا ارمغان  

  جاء إذا {: فرمود وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول که است روایت عنه اهللا رضی ابوھریره از

} الشیاطین دتصف و ، النار ابواب غلقت و ، الجنة ابواب فتحت رمضان   

    کشیده زنجیر به شیاطین و شده بسته دوزخ درھای و شده باز بھشت درھای ، آید رمضان چون(
علیه متفق.) شوند می  

  بست خواھد آھسته ،آھسته است رمضان حلول مژدۀ با توأم که را خویش رخت شعبان ماه باالخره

  را فضیلت و حقیقت دلباختگان و عشاق که موسمی ، برکات مواسم از موسمی ای ،مژده بلی

  نزد متعال خدای که خواند می فرا ای بگونه تسابق و تنافس بسوی و ، نموده فیض و خیر از سرشار

  و روشنایی و ، غفران و طاعت ماه این در نباید پس نماید می مباھات متعھدش بندگان بر ھا فرشته

 اسمه عز ایزد حضرت رضایت و بیکران رحمت از قرآن ختم و تالوت ماه باالخره فرقان و ھدایتو  ، برھان
.ماند محروم و نصیب بی  

  ماه چندین که بودند چنان صالح سلف لذا سازد می مھیا را عمل ھر کامیابی راه سلیم آمادگی چون

  مبارک ماه این به را آنان متعال خداوند تا نمودند می دعا شوق و ذوق کمال با ، رمضان حلول از قبل

  ، شدند می نزدیک رمضان به قدر ھر و ، گردند مستفیض و مستفید آن ثواب و فیض از تا ، دبرسان

.کرد می ایجاد را طاعات و عبادات از مملو فضای یکنوع رمضانی اشتیاق و شور  

  دور و محیط و بریم بسر متنوعه عبادات از مملو فضای با رمضان رسیدن فرا از قبل تا ماست بر ، فلھذا

  از دنیای وارد الھی توفیق بنابر زیرا ، سازیم مزین جستهخ صفات و حمیده اخالق ذریعۀ را دبرخور و

  و ذکری ، محدود و کوتاه زمانی فاصلۀ این در که خوشایند و زیبا چه لذا ، شد خواھیم برکات و فضایل
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  روزگار از که روزه تاریخی ریشۀ از تذکیری مثال ، نمائیم فضیلت با گرانقدر مھمان این فضایل از یادی

  و شکیبایی و صبر تربیت:  قبیل از آن حکمتھای از یادی و است نافذ و جاری انقطاع بال دم این تا آدم

 ، باشد می نفسانی ھای طغیان و ھا عصیان برابر در مقاومت یکنوع ایجاد که خواھشات و لذات ترک
.پذیرد صورت  

 َلَعلَُّكْم َقْبِلُكْم ِمْن الَِّذيَن َعَلى ُكِتَب َكَما الصَِّیاُم َعَلْیُكُم ُكِتَب آَمُنوا يَنالَِّذ َأيَُّھا َيا{ :فرماید می متعال اهللا
} َتتَُّقوَن  

 از پیش کسانیکه بر شد فرض چنانکه روزه شما بر شد گردانیده فرض اید آورده ایمان که کسانی ای(
١٨٣ -  بقره. ) کنید پرھیزگاری شما تا ، بودند شما  

  آمادۀ ، مبارک ماه این رسیدن فرا از قبل حاال ھمین از رمضان ھای حکمت و فضایل آوری یاد با نابنابر

  کریمه آیت این از تذکیری و یادی ھمچنان ، بود خواھیم آداب رعایت تمام با آن پذیرایی و استقبال

  طبق بر سپس و نماید می اول آسمان به محفوظ لوح از الشان عظیم قرآن نزول بر داللت که نمائیم

  طرق بشریت تا ، آمد فرود السالم و الصالة علیه خدا رسول به اندک اندک حوادث و ، اوضاع ، کوائف

  الَِّذي َرَمَضاَن َشْھُر {: یابند نجات ضاللت و ھالکت ورطۀ از و ، نموده دنبال را روشن و سودمند و صحیح

} َواْلُفْرَقاِن اْلُھَدىٰ ِمَن َناٍتَوَبیِّ ِللنَّاِس ُھًدى اْلُقْرآُن ِفیِه ُأْنِزَل   

 از روشن ھای دلیل و مردم به است ھدایت که ، قرآن آن در شد فرستاده فرو که آنست رمضان ماه(
١٨۵ بقره)  باطل و حق امتیاز و رھنمائی  

  صلی گرامی پیغمبر برای را منزل نقرآ ، رمضان شب ھر در السالم علیه جبرئیل که آوریم بیاد ھمچنان

  زیرا ، است خیریه امور انجام و ھا نیکی موسم صیام ماه چون و ، نمود می تکرار وسلم آله و علیه اهللا

  نیز السالم و الصالة علیه اسالم پیامبر ، یابد می افزایش بندگان برای ماه این در خداوندی ھای نعمت

  در شد خواھد بیان ذیل حدیث در چنانچه و  گزیند می را بندگانش مورد در جالله جل خداوند سنت

  آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول کان: قال عنھما اهللا رضی عباس ابن عن { بودند می جوادتر مال توزیع

لیلة کل فی یلقاه جبریل کان و جبریل یلقاه حین رمضان فی یکون ما أجود کان و الناس اجود ، وسلم  

 من بالخیر أجود جبریل یلقاه حین وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا فلرسول القرآن فیدارسه رمضان من 
} المرسله الریح  

  دل و دست وسلم آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول گفت که شده روایت عنھما اهللا رضی عباس ابن از(

  او با السالم علیه جبرئیل ھنگامیکه ، بود تر بخشنده دیگر وقت ھر از رمضان در و بود مردم ترین باز

  اهللا رسول ھمانا و کرد می تکرار وی با را قرآن و نموده دیدار وی با شب ھر در جبریل و نمود می دیدار

 در وزدی م که بادی از کرد می دیدار او با علیه السالم جبرئیل ھنگامیکه وسلم آله و علیه اهللا صلی
علیه متفق) بود تر جواد مال توزیع  
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(Propagande) 

 دکرتنھضتیۣار خطیىبۣ 

  از توبه ، نفلی ای روزه ، قرآن تالوت مانند شرعی مختلف باسالی و ھا تذکیر و ھا آوری یاد اینچینن

 ماه برای آمادگی و پذیرایی منظور به را ثواب و خیر عمل ھر دادن انجام باالخره و ، کردن دعا ، گناھان
.نمود باید اختیار رمضان مبارک  

 

آمد رمضان ای مژده با بانـشع                 آمد بانــشع سالی بعدی که بیا  

آید شام و صبح ، قیام و ختم یاد                دـــــآی امــمش به صیام ماه عطر  

مـانیـبم آن دمتـخ در که ایدــب               مھمانیم این میزبان چندی که اـم  

مـکنی لـمای آن به شتاقانـم دل                 مـیـکن لـایـضـف با انـضـرم ادــی  

کرد باید ورـپرن استقبال ضایــف                  کرد دـبای دور را ابتذال و سادــف  

بجا تا باشی کرده ترحیب رسم                   اـجـناب بانـشع ماه ضایع کنــم  

باش راسته یاراست مقدم مرو کج                باش آراسته ایدل نیک عمل با  

الوتــح دبــاــی الوتــت از انــبز                 الوتـت کن رآنــق با یـمـھ ارــاذک  

یـایـبپ که خواه داـخ از انـضـرم                  یـرایـذیـپ آور اــجـب انـعبـش هـب  

 

) خطیبی نھضتیار(    

 

  پذیرایی و استقبال برای شدن آماده و بودن رمضان مبارک ماه مانند متعالی واقعیت یک انتظار در

  در باالخره ، نمودن بدرقه و مشایعت احسن بوجه آنرا مذکور متعالی واقع رسیدن و وصول از پس و آن

  ، رساند می آدمیت حقیقی مقام اوج به را وی ، داده رشد را متعالی صفات و مفاھیم انسان وجود

  و سعادت اوج به را ضاللت و شھوات قعر در افتاده انسان که اند چنان طالیی ھای فرصت اینچنین

اجتماعی و خانوادگی ای بگونه ھم و انفرادی بطور ھم بشریت چون و ، نمایند یم رھنمونی ھدایت  

پاگند  و پر روش با گوناگون آلود فساد ھای توطئه و ھا فتنه اقسام و انواع آماج   

  و نداده ھدر به را کمیاب و نادر ھای فرصت چنین این که بھتر چه پس ، اند گرفته قرار عصری مروج

  و ھا زشتی سیالب در شدن غرق از اسالم تزکیه اسلوب از استفاده با را خود ھای خانواده و را خود

.رھانیم  وا اجتماعی ھای نابسامانی ھمه و اخالقی مرج و ھرج   

 

                                


