
ماذا قبل رمضان ؟ بسم اهلل الرحمن الرحيم ..?

أيها األخوة الكرام , تمر األيام وما أسرعها! ..
ــم،  ــٌم كري ــا موس ــل علين ــا! ويط ــا أعجله ــهور وم ــي الش وتمض
ــز، فبعــد  ــا وافــٌد حبيــب وضيــف عزي ــم، ويفــد علين وشــهر عظي
ــه  ــارك بأجوائ ــان المب ــهر رمض ــا ش ــل علين ــدودات يه ــال مع لي
ــة،  ــه الغــر المتأللئ العبقــة، وأيامــه المباركــة الوضــاءة، وليالي
،فيــا لهــا مــن مناســبة كريمــة، تصفــو فيهــا النفــوس، وتزكــو 
ــزل الرحمــات، وترفــع  ــات، وتتن ــح فيهــا الجن فيهــا األرواح، تفت
الدرجــات، وتغفــر الــزالت، وتحــط األوزار والخطيئــات، فللــه 
ــه. ــه وآالئ ــرادف منن ــه، وت ــل نعمائ ــى جزي الحمــد والشــكر عل

اِر ِة الَغفَّ ُهْوِر وُروَضُة اأَلخياِر يا َمْرَحبًا ِبَهديَّ َخْيُر الشُّ
رمضان يا َرمزًا ِلُكلِّ َفَضيلٍة ِفيَك الِجَناُن ُتَزفُّ ِلأَلبرار

رمضان أهاًل َقْد َتطاوَل َشوُقنا ِلسناَك َيْكُسو األرَض باألنواِر

ــن  ــوس المؤمني ــره نف ــذي تنتظ ــب ال ــر الحبي ــدوم الزائ ــع ق م
بلهــف وشــوق وتترقــب األعيــن هاللــه الــذي كان رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يبشــر أصحابــه ويهنئهــم بقدومــه 
احتفــاء بــه وفرحــًا فعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه أن النبــي 
ــارك  ــه وســلم قــال : ) أتاكــم رمضــان ،شــهر مب ــى اهلل علي صل
،فــرض اهلل عــز وجــل عليكــم صيامــه ،تفتــح فيــه أبــواب الســماء 
،وتغلــق فيــه أبــواب الجحيــم ،وتغــل فيــه مــردة الشــياطين ،هلل 
ــر مــن ألــف شــهر مــن حــرم خيرهــا فقــد حــرم ( .  فيــه ليلــة خي
أخرجــه النســائي وأحمــد. مــع قــدوم هــذا الموســم العظيــم 
ــا التــي أســأل  ــن أيديكــم هــذه الوصاي أيهــا األخــوة : أضــع بي
اهلل تعالــى أن يجعلهــا خالصــة لوجهــه الكريــم وأن ينفــع بهــا 

قائلهــا وســامعها. 
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ماذا قبل رمضان ؟ الوصيــة األولــى : أيهــا األخ الكريــم , تبييــت النيــة الصالحــة ?
علــى أن تكــون فــي رمضــان علــى حــال يرضاهــا اهلل تعالــى.
والنيــة أيهــا األخــوة أســاس العمــل ونيــة المؤمــن أبلــغ مــن 
عملــه ، وكان اإلمــام أحمــد رحمــه اهلل يوصــي ولــده ويقــول:( 
يــا بنــي انــو الخيــر فإنــك ال تــزال بخيــر ما نويــت الخير (فمــا الذي 
نويــت أن تكــون عليــه فــي رمضــان مــن اآلن؟!مــا الــذي تحــدث 
نفســك بــه؟ ومــا الــذي تتصــوره لنهــارك وليلــك؟ مــا الــذي يراه 
ــه؟  ــًا من ــر قرب ــون أكث ــى أن تك ــزم عل ــك اآلن؟ع ــي قلب اهلل ف
عــزم علــى أن تختــم القــرآن كــذا وكــذا مــرة؟ عــزم علــى أن ال 
تفــوت صــالة الجماعــة وال مــرة واحــدة خــالل رمضــان؟ عــزم 
علــى أن ال تضيــع صــالة التراويــح ؟ أم أن اهلل ينظــر علــى قلبــك 
ــًا لمتابعــة المسلســل  اآلن فيــرى غفلــة وضياعــًا أو يــرى تبييت
ــده  ــا يع ــك مم ــر ذل ــي وغي ــط الفالن ــج الهاب ــي والبرنام الفالن
قطــاع الطــرق ولصــوص رمضــان مــن شــياطين اإلنــس مــن 
البرامــج والمسلســالت الســاقطة التــي تقطعــك عــن اهلل فــي 
رمضــان وتحــول بينــك وبيــن روحانيــة الصيــام ولذتــه وحالوتــه. 
واهلل مــا رأيــت آيــة أصــدق فــي وصــف أصحــاب هــذه القنــوات 
ومــا يعدونــه فــي رمضــان مــن قــول اهلل تعالــى:)واهلل يريــد 
أن يتــوب عليكــم، ويريــد الذيــن يتبعــون الشــهوات أن تميلــوا 

ميــاًل عظيمــًا، يريــد اهلل أن يخفــف عنكــم..(. 

قــدوم  مــع  واالســتغفار  التوبــة  كثــرة   : الثانيــة  الوصيــة 
رمضــان والســر فــي الحاجــة لذلــك أيهــا األحبــة أن رمضــان 
شــهر الكرامــات وأعظــم الكرامــات أن يمــن اهلل عليــك بالعتــق 
مــن النــار ، والذنــوب والمعاصــي مــن أعظــم األســباب التــي 
بهــا يحــرم العبــد التوفيــق والخيــر والكرامــة مــن اهلل تعالــى، 
ــا أراد أن  ــالم لم ــه الس ــليمان علي ــاء س ــي دع ــل ف ــك تأم ولذل
يســأل اهلل تعالــى الكرامــة العظيمــة بــأن يعطيــه ملــكًا ليــس 
ألحــده بعــده قــال فــي دعائــه) رب اغفــر لــي وهــب لــي ملــكًا 
ال ينبغــي ألحــد مــن بعــدي( فقبــل أن يطلــب الكرامــة بالملــك 
العظيــم ســأل اهلل المغفــرة لعلمــه أنــه لــن ينــال تلــك الكرامــة 



ماذا قبل رمضان ؟ إال بعــد أن تغفــر ذنوبه.ومــن أعظــم كرامــات رمضــان مــا يــرزق ?
فيــه العبــد مــن الروحانيــة وحــالوة الخلــوة بالقــرآن والتلــذذ بــه 
ــوب  ــك ال يمكــن أن يتحصــل لقلــب مثخــن بجراحــات الذن ، وذل
واآلثــام فــإن الذنــوب تمنــع العقــل مــن تدبــر القــرآن وفهمــه، 
نشــاء  تعالى:)لــو  قــال  التأمــل  قــّوة  القلــب  عــن  وتحجــب 
أصبناهــم بذنوبهــم ونطبــع علــى قلوبهــم فهــم ال يســمعون( 
وقــال تعالــى:) كال بــل ران علــى قلوبهــم مــا كانــوا يكســبون( 
وتأمــل معــي أيهــا المبــارك كيــف أن مــن أراد أن يحصــل علــى 
كرامــة ليلــة القــدر وإدراك فضيلتهــا ، أوصــاه النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم أن يطلــب العفــو والمغفرة:)اللهــم إنــك عفــو 
تحــب العفــو فاعــف عنــي ( وكأنــه يقــول لــن تكــرم بليلــة القدر 
إال أن بعــد أن يعفــو اهلل عنــك ويغفــر لــك فاســتقبلوا شــهركم 
ــى  ــة حت ــة واإلناب ــتغفار والتوب ــن اإلس ــار م ــم اهلل باإلكث رعاك
تصلــح قلوبكــم ونفوســكم ألن يكرمهــا اهلل بكرامــات رمضــان. 

ــك  ــأن يعين ــه ب ــرع إلي ــى وتض ــة : ادع اهلل تعال ــة الثالث الوصي
ــن توفــق  ــك ل ــا يحــب ويرضــى فإن ويوفقــك فــي رمضــان لم
إلــى شــيء إال إذا أعانــك اهلل تعالــى ، قــال العــز بــن عبــد 
الســالم :( واهلل يــن يصلــوا إلــى شــيء بغيــر اهلل فكيــف يصلوا 
إلــى اهلل بغيــر اهلل ( والشــأن ليــس فــي بلــوغ األجســاد لشــهر 
رمضــان ولكــن الشــأن كلــه فــي أن يبلــغ اهلل قلبــك إلــى رضــاه 
واألنــس بــه فــي هــذه الشــهر وإال فكــم ممــن وصــل بجســده 
ولكــن قلبــه مقطــوع عــن اهلل فــال توفيــق إال لمــن وفقــه اهلل، 
ــى  ــى اهلل تعال ــق لمــا يقــرب إل ــة الدعــاء فــي التوفي وألهمي
تأمــل فــي وصيــة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم لمعــاذ 
بــن جبــل حيــث أوصــاه أن يدعــو بعــد كل الصــالة ) اللهــم أعنــي 
علــى ذكــرك وشــكرك وحســن عبادتــك( ، فتضــرع إلــى اهلل 

وابتهــل إليــه ليمــن عليــك فيصلــك مــع الواصليــن. 

الوصيــة الرابعــة : حــدث نفســك بحــالوة اللقــاء ولــذة اإلنــس 



ماذا قبل رمضان ؟ ومعانقــة الصيــام لتبعــث فــي نفســك الشــوق إلــى شــهر ?
الخيــرات كشــوقك إلــى لقــاء حبيــب طــال انتظــاره البــد أيهــا 
المبــارك مــن إثــارة كوامــن شــوقك إلــى اهلل عــز وجــل حتــى 
تليــن لــك الطاعــات فتؤديهــا ذائًقــا حالوتهــا ولذتهــا، وأيــة لــذة 
يمكــن أن تحصلهــا مــن قيــام الليــل ومكابــدة الســهر ومراوحــة 
ــم جــوع البطــون إذا  ــة أو ظمــأ الهواجــر أو أل األقــدام المتعب
لــم يكــن كل ذلــك مبنًيــا علــى معنــى: } َوَعِجْلــُت ِإَلْيــَك َربِّ 
ِلَتْرَضــى { ؟! ومــن لبــى نــداء حبيبــه بــدون شــوق يحــدوه فهــو 

بــارد ســمج، دعــوى محبتــه ال طعــم لهــا .

احــذر مصاحبــة الكســالى والبطاليــن   : الوصيــة الخامســة 
الذيــن يقعدونــك عــن التشــمير فــي رمضــان فليــس هنــاك 
أشــأم علــى الســائر إلــى اهلل مــن البطالــة وصحبــة البطاليــن، 
فالصاحــب ســاحب، والقريــن بالمقــاّرن يقتــدي. وقــد أمــر اهلل 
خيــر الخلــق صلــى اهلل عليــه وســلم بصحبــة المجّدين في الســير 
إلــى اهلل وتــرك الغافليــن فقــال عــز مــن قائــل : } َواْصِبــْر َنْفَســَك 
ُهــم ِباْلَغــَداِة َواْلَعِشــيِّ ُيِريــُدوَن َوْجَهــُه َواَل  ِذيــَن َيْدُعــوَن َربَّ َمــَع الَّ
ْنَيــا َواَل ُتِطــْع َمــْن َأْغَفْلَنــا  َتْعــُد َعْيَنــاَك َعْنُهــْم ُتِريــُد ِزيَنــَة اْلَحَيــاِة الدُّ
ــا { مــع هــذه  ــُرُه ُفُرًط ــَواُه َوَكاَن َأْم ــَع َه َب ــا َواتَّ ــن ِذْكِرَن ــُه َع َقْلَب
الصحبــة تتحاثــون علــى تــدارك الثوانــي والدقائــق، تحاســبون 
أنفســكم علــى الزفــرات واألوقــات الغاليــات، تــرى البطاليــن 
يصلــون التراويــح ســويعة ثــم يســهرون ويســمرون ويســمدون 
ُهــْم ُيْحِســُنوَن  وتضيــع عليهــم صــالة الفجــر } َوُهــْم َيْحَســُبوَن َأنَّ
ــا {.فاحــذر مصاحبــة هــؤالء وصاحــب مــن يذكــرك حديثــه  ُصْنًع

بــاهلل تعالــى . 

الوصيــة السادســة : اعــرف قــدر الموســم فإنــك إن لــم تعــرف 
قــدر رمضــان لــم تجتهــد فــي اســتغالله فاشــتغل هــذه األيــام 
باإلكثــار مــن القــراءة فــي فضائــل هــذه الموســم وقــدره 
ومنزلتــه عنــد اهلل تعالــى، فشــهر رمضــان شــهر تفتــح فيــه 
أبــواب الجنــان وتغلــق فيــه أبــواب النيــران، ولــك فــي كل ليلــة 



ماذا قبل رمضان ؟ عنــد فطــرك دعــوة مســتجابة، وهلل عتقــاء مــن النــار وذلــك كل ?
ليلــة، ومــن قــام ليلــة واحــدة منــه وهــي ليلــة القــدر غفــر له ما 
تقــدم مــن ذنبــه. وفضائلــه أكثــر مــن أن تعــد وتحصــى فاحــرص 
ــة  ــة المتعلق ــة النافع ــواد الصوتي ــض الم ــمع لبع ــى أن تس عل
ــا  ــى م ــه عل ــك الغتنام ــرك همت ــه لتح ــام ومنزلت ــل الصي بفضائ

يحــب اهلل تعالــى.

ــا  ــان ، أو م ــي رمض ــد ف ــد التعب ــم فق ــة الســابعة : تعل الوصي
يمكــن أن نســميه فقــه األوليــات، ومعنــى ذلــك أن هنــاك 
ــر مــن غيرهــا فمــن  ــة فــي رمضــان أكث أعمــال عظيمــة مفضل
تمــام الفقــه أن تكــون أكثــر حرصــًا عليهــا حتــى ال يفــوت عليــك 
ــت ربمــا منشــغل بأعمــال ق تكــون صالحــة ولكــن  الشــهر وأن
ــواردة فــي  غيرهــا أفضــل منهــا ، والمتأمــل فــي النصــوص ال
الحــث علــى اســتغالل رمضــان يجــد أن أعظــم األعمــال التــي 

رغــب اهلل فيهــا فــي رمضــان هــي :

قــراءة القــرآن فــي رمضــان شــهر القــرآن )شــهر رمضــان . 	
ــزل  ــه الســالم ين ــه القــرآن( وكان جبريــل علي ــزل في ــذي أن ال
ــدارس مــع رســول اهلل صلــى  مــن الســماء فــي رمضــان ليت
اهلل عليــه وســلم القــرآن. الصيــام والقــرآن حبيبــان متالزمــان 
ــلم)الصيام  ــه وس ــى اهلل علي ــال صل ــرة ق ــا واآلخ ــي الدني ف
والقــرآن يشــفعان للعبــد يــوم القيامــة ، يقــول الصيــام رب 
ــه  ــفعني في ــار فش ــهوات بالنه ــام والش ــه الطع ــي منعت إن
ويقــول القــرآن منعتــه النــوم بالليــل فيشــفعان( حســنه 

ــي. األلبان

قيــام رمضــان ، والفضــل فيــه ظاهــر وقــد كاد أن يكــون . 	
ــام فــرض، ومــن أجــل تســهيل  ــام لــوال أن الصي قســيم الصي
ــن  ــح جماعة،وم ــالة التراوي ــرعت ص ــاس ش ــى الن ــام عل القي
ــى ينصــرف  ــى أن مــن قــام مــع اإلمــام حت فضــل اهلل تعال

ــة. ــة كامل ــام ليل ــه قي ــب ل كت



ماذا قبل رمضان ؟ ــال . 	? ــل األعم ــن أج ــك م ــإن ذل ــام ف ــام الطع ــة وإطع الصدق
ــا  ــود م ــلم أج ــه وس ــى اهلل علي ــد كان صل ــان وق ــي رمض ف
ــن  ــلم ) م ــه وس ــى اهلل علي ــال صل ــان، وق ــي رمض ــون ف يك

ــل أجــره(. ــه مث فطــر صائمــًا فل

الدعــاء, فهــو مــن أعظــم عبــادات الشــهر ، ولعــل هــذا هــو . 	
الســر فــي ذكــر آيــة الدعــاء فــي ثنايــا آيــات الصيــام وهــي 
قولــه تعالــى)وإذا ســألك عبــادي عنــى فإنــي قريــب أجيــب 
دعــوة الــداع إذا دعــان..( وقــد قــال صلــى اهلل عليــه وســلم 
:) للصائــم دعــوة مســتجابة وذلــك عنــد فطــره( وأعظــم مــا 
تدعــو بــه غفــران الذنــوب والعتــق مــن النيــران ، فــإن العتــق 
ــرم أن  ــك ال ج ــرى. ولذل ــان الكب ــزة رمض ــو جائ ــار ه ــن الن م
تكــون أكثــر دعــوة كان يرددهــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
ــن عــن  ــار ففــي الصحيحي ســلم هــي دعــوة النجــاة مــن الن
ــى  ــي صل ــاء النب ــر دع ــال: كان أكث ــه ق ــي اهلل عن ــس رض أن
اهلل عليــه وســلم اللهــم ربنــا آتنــا فــي الدنيــا حســنة وفــي 
اآلخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار. وزاد مســلم فــي روايتــه: 
وكان أنــس إذا أراد أن يدعــو بدعــوة دعــا بهــا، فــإذا أراد أن 

يدعــو بدعــاء دعــا بهــا فيــه(.

العمــرة فــإن العمــرة فــي رمضــان تعــدل حجــة مــع النبــي . 	
كمــا صــح بذلــك الحديــث عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 

 .

ــوا  ــر فنق ــاء والطه ــهر النق ــان ش ــو رمض ــذا ه ــوة ه ــا أألخ أيه
ذنوبكــم وطهــروا أنفســكم وقلوبكــم.



ماذا قبل رمضان ؟ ?

 المـــــصــــــــــدر :

تنفيذ جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف
جزى اهلل خيرا كل من أعان وكتب حرفا واحــدا بهذا المـــلف

َمِة الفجر ـْ هِر ـ َها َقْد َأتيَت َكَنســـ َقاِء وُروَضِة الطُّ َشْهُر النَّ

بِر رمضان ِجئَت وأنَت َمدرسٌة ـ للُجوِد واإلخالِص والصَّ

ُة الوتر ـَ ِكـينُة قد أظلتنا ـ ِفيَك الُخُشوُع وَدمعــ فيَك السَّ

كم تائب وافاك مبتهاًلـ يرجـو عتاقًا من لظى الوزِر

كِر وُح ُمشِرقٌةـ ِبتالوِة اآلياِت والذِّ رمضاُن فيـــــــك الرُّ

فيِك الَمالئُك َتحَتفْي َفَرحــًا ـ جبريُل َيـــــــــــنزُل ليَلَة الَقْدِر

ُطوبى ِلَعبٍد باَت ُمْنكِسرًا يدعو اإللَه ودمُعُه يجري

يـعو وفي َشَفتـيِه رائحٌة ـ أزكى إذا فاحْت من الِعْطِر

قيُّ وباغي الخْيِر؟! رمضــــــان هلَّ هـــــــالُلُه َيدُعو أيَن التَّ

ر اِت فاسَتِبُقوا وَتَناَفُسوا في َساَحِة البِّ ا إلى الجََّ َهيَّ

http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/723.htm
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