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  كيف تتأهل القلوب واألجسام الستقبال شهر رمضان؟: سؤال
----------------------------------------------------------------------  

ـ ظاهر و1هلٌ  التأهل لشهر رمضان 1هلٌ  ز القـوت قليب، التأهل الظاهر أنـين أجهِّ
طــــــور وللســــــحور، لــــــيس يل عالقــــــة  الضــــــروري الــــــذي ال غــــــىن يل عنــــــه أF وأوالدي للف

وُكُلــوْا ﴿ :كل ذلــك، ولكــن أتكلــم عــن القــوت الضــروريOلكماليــات كاليــاميش ومــا شــا 
  ].األعراف٣١[ ﴾َواْشَربُوْا َوالَ ُتْسرُِفوْا ِإنَُّه الَ حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ 

ــ مبعرفــة أحكــام الصــيام، وكيفيــة القيــام، وال  ؛ز نفســيأمــا التأهــل القلــيب أن أجهِّ
ال، ولكـن املفـروض  !!مننتظر حىت lيت أول رمضان ونقول نريد أن نعرف أحكـام الصـيا

طبق Oلعمل مـا درسـناه نظـرrً مـن أحكـام  قبل الدخول يف العمل wخذ الدرس النظري ون
فَاْســأَُلوْا َأْهــَل ﴿ :الصــيام، وإذا حــدث عنــدي شــيء فيــه لــبس أو التبــاس علــىَّ Oلســؤال

  ].النحل٤٣[ ﴾الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تـَْعَلُمونَ 
قن تـالوة القـرآن أن يعمـل قبـل رمضـان علـى إجـادة يـت َال  نْ ى َمـلَـكذلك ينبغي عَ 

علـى  لَ زِ نْـكمـا أُ لكي يقرأ القرآن قراءة صحيحة عند دخول شهر رمضان   ،تالوة القرآن
ــَرِيبٍّ مُِّبــنيٍ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص ِيبِّ النَّــ ــ ].الشــعراء١٩٥[ ﴾بِِلَســاٍن َع يقــرأ القــرآن ويُتعتــع لــه  نْ صــحيح أن َم

، لكـن الـذي يقـرأه وهـو مـاهٌر فيـه يكـون ١الشـريف يف احلـديث ملسو هيلع هللا ىلصأجران كما قال النيب 
كذلك جيـب  .فأكون يف الدرجة األعلى عزَّ وجلّ مع الكرام السفرة الربرة، مع مالئكة هللا 

ِإالَّ ﴿ :أن نرفع كـل مـا يتعلـق Oخللـق وجنعـل القلـب كمـا أنزلـه هللا وقـال فيـه يف كتـاب هللا
ــى ا�ََّ  ــْن َأَت ــٍب َســِليمٍ  َم مــين قلــيًال، أذهــب  أمــي َغضــبامــثالً لــو أيب و  ].الشــعراء ٨٩[ .﴾بَِقْل

حىت ولو صام فلن يُقبـل منـه  ، ألن العاقَّ ألرضيهم حىت ال يدخل علىَّ رمضان وأF عاقٌّ 
  .الصيام

                                                 

السََّفَرِة  اْلَماِهُر Oِْلُقْرآِن َمعَ : (عائشة �، قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلمالسيدة روى اإلمام مسلم عن  ١١
 ).اْلِكَراِم اْلبَـَررَِة، َوالَِّذي يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َويـَتَـتَـْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه َشاقٌّ لَُه َأْجَرانِ 
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بيين وبني جرياين خالفاً فأسارع إل�اء هذا اخلالف قبـل رمضـان، بيـين وبـني أحـٍد 
، أصــفِّي هــذه اخلالفــات حبيــث يــدخل علــىَّ رمضــان والقلــب معلــٌق مــن خلــق هللا خــالف

  . عزَّ وجلَّ O¡ وليس هناك شائٌك أو عائق يعوقين عن هللا 
ــنـَّ  ــى ¢ــا النَّــسِ فْ هــذه األمــور صــعبة علــى ال صــلى هللا  ِيبُّ ، ولكــن هــذه األمــور وصَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص اْلَقاِســـمِ  َأبُـــو َخِليِلـــي َأْوَصـــاِين { :قـــال £، فقـــد ورد عـــن أيب ذر الغفـــاري عليـــه وســـلم
 َمـنْ  ِإَىل  َوَأْنظُـرُ  َوُجمَاَلَسـِتِهْم، اْلَمَسـاِكنيِ  ِحبُبِّ  َأَمَرِين  َأْلَقاُه، َحىتَّ  َأَدَعُهنْ  فـََلنْ  ِخَصاٍل، ِبَسْبعِ 

ًئا، النَّـاسَ  َأْسـَألُ  َوال فـَـْوِقي، ُهـوَ  َمـنْ  ِإَىل  َأْنظُـرُ  َوال ُدوِين، ُهوَ   ظََلَمـِين، َعمَّـنْ  َأْعُفـوَ  َوَأنْ  َشـيـْ
طََعــِين، َمــنْ  َوَأِصــلَ  ــْربِ، ِمــنَ  َأَمــرَّ  َكــانَ  َوِإنْ  اْحلَــقَّ  َأُقــولَ  َوَأنْ  َق  َلْوَمــةُ  ا�َِّ  ِيف  1َُْخــُذِين  َوال الصَّ
ةَ  َوال َحْولَ  ال: قـَْولِ  ِمنْ  ُأْكِثرَ  َوَأنْ  الئٍِم،   .٢٢}�Oَِِّ  إال قـُوَّ

طفاه هـــي قـــول هللاوأكـــرم اخل ُخـــِذ ﴿ :صوصـــيات الـــيت خـــصَّ ¢ـــا هللا حبيبـــه ومصـــ
  ].األعراف١٩٩[ ﴾اْلَعْفَو َوْأُمْر Oِْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلنيَ 

ـــ ـــإذن جيـــب أن ُجنهِّ ـــل رمضـــان ن نعفـــو عمَّ ـــا، ونصـــفح ز أنفســـنا قب ن أســـاء إلين
أعاتبـه وال أعـايره، لكـن أعفـو وما الصفح اجلميـل؟ يعـين ال  .ن ظلمناالصفح اجلميل عمَّ 

عنــه ¡، وال أذكــر هــذا األمــر لــه وال ألحــٍد مــن خلــق هللا، فمــن يفعــل ذلــك إن شــاء هللا 
فسيكون 1هل لرمضان ويكـون إن شـاء هللا مـن الـذين يرتشـحون لليلـة القـدر ولـه جـائزة  

  .أن نكون منهم أمجعني عزَّ وجلَّ ُكربى من هللا، نسأل هللا 
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