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 )  25( برنامج أسئلة حائرة وإجابات شافیة وفتاوى فوریة ــ الحلقة : الموضوع 

  فوزى محمد أبو زید/ لفضیلة األستاذ 

 للدعوة إلى هللا بجمھوریة مصر العربیة رئیس الجمعیة العامة

                                                                                                        

 كیف تتأھل القلوب واألجسام إلستقبال شھر رمضان ؟: السئوال األول 

  :التأھل لشھر رمضان تأّھل ظاھر وتأّھل قلبي : الجواب 

 : التأھل الظاھر :  أوالً 

ھو أننى أجھز القوت الضروري الذي ال غنى لي عنھ للفطور :  األمر األول
وللسحور لي وألوالدي ــ لیس لي عالقة بالكمالیات كالیامیش وماشاكل ذلك ــ 

 :ولكن أتكلم عن القوت الضروري 

 ) .31:األعراف( ﴾ُمْسرِِفيَن وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ الْ  ﴿

ھو أن أجّھز نفسي بمعرفة أحكام الصیام وكیفیة القیام، وال ننتظر :  األمر الثاني
ولكن .. ال .. حتى یأتي أول رمضان ونقول نرید أن نعرف أحكام الصیام 

 أخذت الدرس النظري وأطبق بالعملي مادرستھ.. المفروض قبل الدخول في العمل 
 .نظریاً من أحكام الصیام 



َفاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال  ﴿: حدث عندي شيء فیھ لبس أو إلتباس 

فالمفترض أننا في الفترة المتبقیة اآلن أن آخذ أحكام ) 43:النحل( ﴾تـَْعَلُموَن 

الصیام بالترتیب بحسب ما یحتاجھ المؤمن للعمل ولیس لنا شأٌن بالتفریعات في 
 .ذه الفترة ھ

ینبغي علّى إن لم أتقن تالوة القرآن فأعمل في ھذه الفترة المتبقیة :  األمر الثالث
ونعمل حلقات إلجادة تالوة القرآن لكي أقرأ القرآن قراءة صحیحة عند دخول شھر 

 : رمضان، كما أنزل على النبي 

لقرآن وُیتعتع لھ صحیح أن من یقرأ ا) 195:الشعراء( ﴾بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن  ﴿

أجران كما قال النبي في الحدیث، لكن الذي یقرأه وھو ماھٌر فیھ مع الكرام السفرة 
 .البررة مع مالئكة هللا عزوجلّ فأكون في الدرجة األعلى 

 : التأھل الداخلي : ثانیاً 

أننا كما ذكرنا سنرفع كل ما یتعلق بالخلق ونجعل القلب كما أنزلھ هللا وقال فیھ في 
 : اب هللا كت

أبي وأمي غضبى منى قلیالً، ) 89:الشعراء( ﴾ِإال َمْن أََتى اهللا ِبَقْلٍب َسِليٍم  ﴿

أذھب ألرضیھم حتى ال یدخل علّى رمضان وأنا عاق، ألن العاق حتى ولو صام 
 .فلن ُیقبل منھ الصیام 

بیني وبین جیراني خالفاً فنسارع إلنھاء ھذا الخالف ونصلتح قبل رمضان، بیني 
بین أحٍد من خلق هللا خالف، أصّفى ھذه الخالفات بحیث یدخل علّى رمضان و

والقلب معلٌق باہلل ولیس ھناك شائٌك أو عائق یعوقني عن هللا عزوجلّ، فأنا 
 .مشغولٌ باہلل وغیر مشغوٍل بسواه 



ھذا األمر طبعاً صعب على النفس ولكنھ ھو الذي ربنا وّصى بھ النبي والنبي 
 : فیھ صّلى هللا علیھ وسّلم وّصانا بھ وقال 

أن أصل من قطعني وأن أطعم من حرمني : أوصاني ربي بتسع أوصیكم بھن ( 
وأكرم الخصوصیات التي خّص بھا هللا حبیبھ ومصطفاه ) وأن أعفو عمن ظلمني 

 :ھي قول هللا 

ُنجھز ) 199:األعراف( ﴾ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن  ﴿

أنفسنا من اآلن بأن نعفوا عمن أساء إلینا ونصفح عمن ظلمنا ونصفح الصفح 
الجمیل، وماھو الصفح الجمیل ؟ یعني أنا صفحت عنھ ہلل فال أعاتبھ وال أقول لھ 
أنا تركتك من أجل كذا مع أنك فعلت كذا فھذه ُتسّمى معایرة وال تنبغي في اإلسالم، 

فال أذكر ھذا األمر ال لھ وال ألحٍد من خلق هللا، فمن یفعل ذلك إن  لكن أعفو عنھ ہلل
شاء هللا فسیكون تأھل لرمضان ویكون إن شاء هللا من الجماعة الذین یترشحون 

.. للیلة القدر ولھ جائزة ُكبرى من هللا غیر األجر ویحصل علیھا في لیلة القدر 
 ..   نسأل هللا أن نكون منھم أجمعین 

 


