
 ان بصيامضَ م رمَ دُّ تق                          فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 ١                          الفصل الرابع  ،)٩٠الكتاب رقم (  شرف شھر شعبان

كيف يستعد املسلم من كيف يستعد املسلم من : : الرابع والثالثونالرابع والثالثون  السؤالالسؤال
  شعبان لرمضان؟شعبان لرمضان؟

----------------------  

هـــذا الســـؤال أجبنـــاه مـــن قبـــل، وقلنـــا أن املســـلم ميـــرِّن نفســـه 
على الصيام حىت يكون جاهزاً وال يشـعر بتعـب أو إرهـاٍق عنـد جمـيء 

  .رمضان
يُــــدرِّب نفســــه علــــى ُحســــن الــــتالوة لكتــــاب هللا، حــــىت يتلــــو 

ان كما أُنـزل علـى رسـول هللا، فـال يُلحـن وال يغـري يف الكتاب يف رمض
  . احلركات وال السكنات

ويــدرِّب نفســه علــى البــذل، ولــذا كــان أصــحاب حضــرة النــيب 
خيرجـــــون أمـــــوال زكـــــا`م يف شـــــهر شـــــعبان ليتـــــدربوا علـــــى البـــــذل يف 
رمضـــــان، ألن زكـــــاة املـــــال فريضـــــة، والصـــــدقات cفلـــــة، فُيخرجـــــون 

  .للتصدق يف شهر رمضان الفريضة يف شعبان ليتفرغوا
يقيم بعض الليـل يف ليـايل شـهر شـعبان ليتمـرن علـى القيـام يف 

  .شهر رمضان
وعليـــه يف هـــذه األiم قبـــل جمـــيء رمضـــان أن يطـــالع ويســـمع 
 أحكــام الصــيام حــىت إذا بــدأ رمضــان كــان عــامالً مبــا يعلــم، وحــىت َمــنْ 

األحكـام يف سـنة البـد أن أراجـع  فعليه أن يراجع، فأc كلَّ  مٌ لْ عنده عِ 
  .مثل هذه األiم ألنه جلَّ من ال يسهو
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ـــدنيا واآلخـــرة يف شـــهر   واحلمـــد t قـــد مجعنـــا لكـــم خـــريي ال
ـــاب ـــه أحكـــام )الصـــيام شـــريعة وحقيقـــة( :رمضـــان يف كت ـــا في ، فجمعن

الصيام الـواردة عـن احلبيـب املصـطفى، وتطرقنـا إىل الفتـاوى الشـرعية 
  .يف كل املستحدzت العصرية حىت ال يتوه العبد

وحتــدثنا يف املناســبات الــيت جيــب للعبــد أن يهــتم }ــا يف شــهر 
رمضـــان، مث ذكـــرc بعـــض اإلشـــراقات الروحانيـــة، فعلينـــا مطالعـــة هـــذا 

ليست مطالعـة بـل دراسـة حـىت نعـي مـا فيـه، فـإذا الكتاب ودراسته، و 
َمْن َعِمـَل ِمبَـا َعِلـَم َورَّثَـُه : (ملسو هيلع هللا ىلصجاء شهر رمضان دخلنا يف قول النيب 

ُ تـََعاَىل ِعْلَم َما َملْ يـَْعَلمْ  َّ�  .١)ا
  وصلى هللا على سيدc دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

*****************  

                                                 
  ائد مبعاين األخبار حملمد بن اسحقورد يف حبر الفو  ١


