ረመዳንን እንዴት እንቀበል

ረመዳን ቅዱስ ወር ነዉ። ቁርአንና ሌሎች ከሰማይ የወረዱ መጽሃፎች በዚህ ቅዱስ ወር ነዉ
በነብያትና መልክተኞች ላይ የወረዱት። ይህ ወር ትልቅ ሰብአዊ ጠቀሜታ ያለው እና ብዙ
ምንዳ የመሰብሰቢያ እድል ስለሆነ እስልምና ይህንን ወር በደንብ እንድንቀበልና እንድንሸኝ
ያበረታታል ።
ረመዳንን በታላቅ ዝግጅት፤በጠራ መንፈስና በቅን ልቦና ለመቀበል መንፈሳዊ ፤ ተግባራዊ እና
ስሜታዊ ዝግጅት ያስፈልጋል። የዚህ ወር ቀንና ሌሊት የተለያዩ በጎና መልካም ስራዎችን
በማብዛት ወደ ፈጣሪ መቃረቢያ ትልቅ እድል ነዉ።የህይወት መጽሐፍ የሆነዉን ቁርአንን
በማንበብ፤ በመረዳትና በማስተንተን እንዲሁም የእርሱን ትርጓሜዎች እና ማስረጃውን
ለመረዳት መሞከር ።አላህ ክብር የተሞላዉ የቅዱስ ቁርአንና የረመዳንን ወር ትስስር ሲገልጸ
እንዲህ ይላል（ያ በርሱ ውስጥ ለሰዎች መሪ ከቅን መንገድና (እውነትን ከውሸት) ከሚለዩም
ገላጮች (አንቀጾች) ሲኾን ቁርኣን የተወረደበት የረመዳን ወር ነው ይህ እዉንተኛ ደስታን
የሚያረጋግጥልን መጸሃፍ የወረደዉ በተባረከች ሌሊት ነዉ እኛ (ቁርአኑን) በመወሰኛዪቱ
ሌሊት አወረድነው።2
ከሌላ ግዜ በበለጠ ሁኔታ ከዚህ ክቡር ወር ለመጠቀምና ይህን ታላቅ እንግዳ ለመቀበል
መንፈሳዊ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል።ይህንንም ምናደርገዉ የነብዩን ሰ.ዐ.ወ ፈለግ በመከተልና
የሕይወት ታሪካቸዉን በማንበብ በረመዳን ወር በተለይም በመጨረሻዉ አስርቱ ቀናቶች
በትጋት የሚፈጸሙትን የአምልኮ ተግባሮች፤እያንዳንዷን ሰዐት በአግባቡ መጠቀም ፤ የረመዳን
ጨረቃን መጠባበቅ ፤ፍጡርን ወይም የጾም መፍቻን ማፋጠን ፤ ጾመኞችን ማስፈጠር ፤ ሰላተል
ተራዊህን መስገድ ፤ ስሁርን ማቆየት ፤ ሌሊቱን መቆም ድርብ ምንዳ ለማግኘት ያስችላል ።
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ሱረቱል በቀራህ ፡ 185
ሱረቱል ቀደር ፡ 1
3  من2 صفحة

ሌላ ይህንን በጎ ወር ለመቀበል ከሚደረጉ ዝግጅቶች መንፈሳዊ ዝግጅት ማድረግ ነዉ ።ይህም
የሚጀምረዉ ኒያን በማስተካከል ፤ ሰብአዊ ተነሳሽነትን ባማዳበር ፤ በቤተሰብና በመሐበረሰብ
ባህሪ ላይ በአዉንታዊ መልኩ የሚያንጸባርቅ ሁኔታ ለሰዎች ምህረት ማድረግና ርህራሄን ማሳየት
እንዲሁም ከዘመድ ጋር ያለውን ግንኙነት ማጠናከርና በበጎ ስራ ላይ መሽቀዳደም ነዉ። ቅዱስ
ቁርአንም ይህንን ሲያበረታታ እንዲህ ይላል በዚህም ተሽቀዳዳሚዎች ይሽቀዳደሙ 3 ።
የመሃበራዊ ህይወትንና አንድነትን ለማጠናከር የረመዳን ስብስቦችን ማዘጋጀት፤ ምግብን
ማብላት ፤ ምጽዋትን መስጠት ፤ ዘካተል ፊጥርን መስጠት አለባቸው፡፡ (ቤዛን በመጨመር)
መልካምንም ሥራ የፈቀደ ሰው እርሱ (ፈቅዶ መጨመሩ) ለርሱ በላጭ ነው4
ሌላ በረመዳን መንፈሳችንን ከሚያጎለብት ነገሮች ቁሳዊና ስነምግባራዊ እርዳታን ለሌሎች
ማበርከትና የእነሱን ስሜት በመደገፍ ሚያስፈልጋቸዉን እርዳታ ማቅረብ ነዉ። ይህም
ለኅብረተሰቡ ዕድገትና ልማት አስተዋጽኦ ያደርጋል ቅዱስ ቁርአንም ይህንን ሲያበረታታ እንዲህ
ይላል በጎንም ነገር ስሩ ፤ ልትድኑ ይከጃልላችኃልና።5 በሌላ አንቀጽ ደግሞ
እነዚያ በመልካም ሥራዎች ይጣደፋሉ፡፡ እነሱም ለርሷ ቀዳሚዎች ናቸው፡፡6
የረመዳን ወርን በትክክል መቀበል አላህን በመፍራት የተሞላ ሕይወት እንድንኖርና በጎ ስራዎችን
እንደንሰራ ያነሳሳናል ። ከረመዳን በኋላ ላሉት ወሮችም በነዚሁ ስራዎች ተጠናክረን መቀጠል
አስፈላጊ ነዉ።
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ሱረቱል ሙጠፊፊን （የሰላቢዎች ምእራፍ）፡ 26
ሱረቱል በቀራህ ፡ 184
5
ሱረቱል ሐጅ ፡ 77
6
ሱረቱል ሙዕሚኑን ፡ 61
4
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