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شهر Kمضا* �ملباcK هو �لشهر �لتاسع من �ألشهر �لقمرية.  
&ال شك �* �لصو? ¯ يكن من خصائص هذ� �ألمة فقط 

بل كا* شرًعا قدميًا، ُكلِّف به �لعبا9 &�ألمم من قبلنا.
شهر Kمضا* �ملباcK هو �عظم �لشهوK، ففيه &قعت �عظم 
مرِّ  على   ،sلنَّا� على  &بركًة   Ê#خ &�كثرها   Íألحد��

�لعصوK، مع تو�� �ألنبياy &�ملرسلني. 
+* �لصو? يدفع +( فعل �لطاعا0 &ينهى عن فعل �ملحرما0.  
&قد �ثبت �ألطبـاy &�لعلماy �* �لصو? يكسب �ألجسا? 
�لصحـة &�لقـو� حيـث b&Kُ عن KسـوE �هللا �: 

للنفس،  �لصو? 
اية   *� `لك  فمع�  تصّحو�".  "صومو� 
من �ألخالQ �لسيئة �لضا�K �ل� قد تفسد �لنفس & توقعها 
فيما يضرها &فيه �يضا مترين �لنفس على �لصC &�لتحمل. 
 *�& ،yلفقر�� Ãمن �حلكم �لعظيمة } �لصيا? �* يتذكر �لغ&

ير
هم & يعطف عليهم مبا �عطا� �هللا تعا(.
 Kلكرمي &�أل`كا� *ºعلى �ملسلم �* يعمل مبا تيسر له من �لقر
&�أل9عية، فاأل`كاK يضاَعف �جرها } هذ� �لشهر، & يكو* 
�ألمل } قبو�ا �قر�، & �ب على �ملسلم �* يستصحبها } 

بقية �لسنة، ليكو* من �لذ�كرين �هللا تعا(، &ممن يدعو* �هللا 

ته.K& ضو�نهK& تعا( &يرجو* ثو�به

 E&� يو? عيد �لفطر &هو Åهذ� �لشهر �لفضيل  يأ yمع �نتها&
  .Eمن شهر شو� يو?   E&� يصا¤9   bلذ�& �ملسلمني  �عيا9 
�لكلمة من عا9 يعو9  &�لعيد هو كل يو? فيه 5ع. &�صل 
يعو� كل  �لعيد عيد� ألنه  "�ي   :Áالعر�� �بن   Eقا حيث 
�لفطر pي كذلك أل* �ملسلمني  &عيد  سنة بفر@ �د�". 

يفطر&* فيه بعد صيا? Kمضا*. 
لقد متيز0 �عيا9 �ملسلمني عن غ#ها بكو�ا طاعة هللا تعا( 
 Kحضو& �لعيدين   { كالتكب#  &`كر�،  �هللا  تعظيم  &فيها 
تتجلى  �لعيد  ففي  �لفطر.  &توiيع صدقة  �لصال� } 5اعة 
�لكث# من معا� �إلسال? �الجتماعية &�إلنسانية حيث �تمع 
�لناs &تتقا�K �لقلو� على �لو9. &تقد? صدقة �لفطر �ل� 
��د¤ منها هو �* تعم �لفرحة } �لعيد كل بيت &تعم �لنعمة 
كل �سر�. �ما �ملع� �النسا� } �لعيد فهو �* يشترc �عد�9 
كب#� من �ملسلمني بالفر� &�لسر&K &} `لك تقوية للر&�بط 
 Cلفكرية &�لر&حية &�الجتماعية. كل عا] ;&نتم بألف خ�
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