
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه امجعني

رب يرس وأعن ومتم بخري يا كريم

ِذي ُأْنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن اْلَُدى َواْلُفْرَقاِن﴾ . قال اهلل تعاىل : ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
 ، اجِلنِّ َوَمَرَدُة  َياطِنُي،  الشَّ َدِت  ُصفِّ َرَمَضاَن  َشْهِر  ِمْن  َلْيَلٍة  ُل  َأوَّ َكاَن  إَِذا   «  :  H اهللَِّ  َرُسوُل  وَقاَل 
َقْت َأْبَواُب النَّاِر، َفَلْم ُيْفَتْح ِمنَْها َباٌب، َوُفتَِّحْت َأْبَواُب اجلَنَِّة، َفَلْم ُيْغَلْق ِمنَْها َباٌب، َوُينَاِدي ُمنَاٍد: َيا َباِغَي  َوُغلِّ

، َوهلل ُعَتَقاُء ِمَن النَّاِر، َوَذلَك ُكلُّ َلْيَلٍة « )صحيح الرتمذي( . ِّ َأْقِصْ اخلرَْيِ َأْقبِْل، َوَيا َباِغَي الشَّ
ِه«. وعن الزهريِّ قال: »َتْسبيحٌة يف شهر رمضان أفضُل من ألِف تسبيحٍة يف َغرْيِ

إخويت يف اهلل كل عام وأنتم بخري ، قد أظلكم ضيف عزيز كريم ، أيامه خفيفة ، ونفحاته كريمة ، وأجوره 
عظيمة ، يفرح املؤمنون بدخوله ، ويعدون العدة الغتنام أوقاته والتزود من حسناته قدر استطاعتهم ؛ ليعتق 
اهلل رقاهبم من النار ، ويدخلهم اجلنة مع األبرار ، ويرفع درجاهتم مع الصديقني ، وجييب دعواهتم ، ويغفر 

لم ما قد مىض من ذنوهبم .       اللهم اجعل رمضان حجة لنا ال علينا.

املحــــــــــــاذيرالوصايـــــــــــــــا
َأْثِبت هلل عز وجل بنية صادقة أنك تصوم رمضان . 1

أول مرة .
البد من حترير النية كل ليلة كل ليلة بالصيام . 2

إمياًنا واحتساًبا .
ولساُنك . 3  ، وبصُرك   ، مسُعك  فليصم  ُصمت  إذا 

والجتعل يوم صومك كيوم فطرك .
اطرد الكسل واخلمول وُتْب من البطالة واعمل هلل . 4

بنشاط  ُبغية أن يغفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك .
احرص على صدقة كل يوم ، أو إفطار صائم .. 5
اجتهد يف التركيز وحضور القلب يف الدعاء والصالة.. 6
لتغتنم أجر . 7 اختر مسجًداًا هادًئا يطيل الصالة 

القيام فيغفر  اهلل لك ما تقدم من ذنبك . 
فاملداومة . 8 يوم  كل  ثابًتا  برناجًما  لنفسك  اجعل 

أصل الثبات ، واملتابعة أصل الزيادة .
وعند . 9  ، اإلفطار  عند  القلب  حبضور  جًدا  اهتم 

السحور: أهم ساعتني يف اليوم وأكثر فيهما الدعاء .
الكثرة مطلوبة : أكثر الذكر ، أكثر الصالة ، أكثر . 10

الدعاء ، أكثر الصدقة .

ال تنشغل بغري اهلل يف الصيام وال يف الليل .. 1
ال تنشغل بـــــالتليفون ، وال بالتليفزيون ، . 2

وال بالنت وال بالناس . 
ال تكثر اخلروج من البيت ؛ وليسعك بيتك .. 3
ال تشارك يف العزومات واحذر االختالط .. 4
ال تضيع وقتـــــك ؛ وخصوًصا أوقات غفلة . 5

الناس مثل الوقت بني املغرب والعشاء.
ال تنشغل بــــــالكالم وال باجلــــــــــدال . 6

وباملناقشات ... اسكت .
ال تصاحب إال مؤمًنا ، وال يأكل طعامك إال . 7

تقيٌّ .
ال تكثر األكل والشرب بل اقتصد وال متأل . 8

بطنك .
ما . 9 كل  عن  تغافل   ، املشاكل  عن  تبحث  ال 

يسببها يف البيت أو العمل .
ال تكثر من خمالطة البشر، احبث عن خلوة . 10

حصينة جتد فيها قلبك جتد فيها ربك .
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ســـــــؤال : هل تتذكر أول رمضان صمته يف حياتك ؟ )أرجو أن تعلو اآلن االبتسامة وجهك( .
هل تتذكر فرحتك يومها بأذان املغرب ؟ �
ثم .. هل تتذكر أول رمضان صمته بعد االلتزام ومعرفة الدين وبداية السري إىل اهلل ؟ �
هل تتذكر يومها عمق الدعاء بطلب املغفرة والعتق من النار والطمع يف اجلنة الذي خيالطه البكاء ؟ �
هل تتذكر كيف كانت روحك يف أول رمضان هذا هائمة بني القيام والقرآن والوتر والدعاء والذكر  �

والبكاء يف فرحة غامرة وانشغال يسعد به القلب ؟
السؤال اآلن : أين ذهب هـــذا كله ؟  وما السبب يف ضياع هذا كله ؟ وكيف نستعيد هــــــذا كله ؟

وهل ُأعتِقت رقبتك من النار من أول مرة ؟
أمــا السبب : فال شك أنه مهوم ومشاغل وفتن وشهوات الدنيا .

وال شك أيًضا أن صيام رمضان صار عادة ، فصت تصوم كالعادة ، وتفطر كالعادة ، وتتسحر كالعادة ، 
وتصيل الرتاويح كالعادة ، وهذا بال شك أحد أخطر أسباب فقدان وصول أثر العبادات إىل القلب ، 

فام احلل إًذا ؟ احلل : عالج تتناوله ، ال ملجرد أن تقرأه أو تعجب به أو تتمناه ، خطوات العالج :
1. ضربة البداية : 

ٍة ﴾  َل َمرَّ قال اهلل تعاىل : ﴿َوُنَقلُِّب َأْفِئَدهَتُْم َوَأْبَصاَرُهْم َكاَم َلْ ُيْؤِمنُوا بِِه َأوَّ
ًة ﴾. وا َلُه ُعدَّ إهنا قضية أول مرة !! أن يرى اهلل من قلبك أن قلبك مستعد : ﴿ َوَلْو َأَراُدوا اخْلُُروَج أَلََعدُّ

العالج الوحيد هو أن تصوم رمضان هذه السنة وكأنك تصومه ألول مرة ، خذ هبذه الوصايا :
احرص عىل أن تشعر باجلوع فعاًل ، وال تكثر األكل أو الشب يف الليل ، تناول وجبة خفيفة عند  �

اإلفطار  ووجبة خفيفة يف السحور .
اَلِة َقاُموا ُكَساىَل  � قاوم الشعور بالنوم وال تستسلم للكسل ، قال تعاىل يف املنافقني : ﴿َوإَِذا َقاُموا إىَِل الصَّ

ُيَراُءوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اهللََّ إاِلَّ َقِلياًل ﴾  
ضع لنفسك برناجمًا خفيًفا للعبادة والعمل موزًعا عىل ساعات اليوم ، مثال : �
أكثر من الصالة يف النهار ، ركيعات خفيفة يف الضحى ، ومثلها بني الظهر والعص . �
حدد لنفسك عدد صفحات من القرآن : صفحتني كل ساعة أو حتى صفحة واحدة . �
ركعتان خفيفتان يف جوف الليل تغتنم هبام وقت التنزل اإللي واستجابة الدعاء . �
حدد لنفسك جمموعة من األذكار - عشة أنواع عىل األقل - وتقول كل واحد منها عش مرات أو  �

عشين مرة ببساطة يف خالل النهار ، مثال :
* استغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه .

* اللهم صلِّ عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .
* حسبي اهلل ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . حسبنا اهلل ونعم الوكيل .
* سبحان اهلل ، احلمد هلل ، ال إله إال اهلل ، اهلل أكرب . سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم .

* ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ، له امللك وله احلمد حييي ويميت وهو عىل كل يشء قدير .
* ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلارسين .

* يا حي يا قيوم .. يا حي يا قيوم .. يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث،أصلح يل شأين كله وال 
تكلني إىل نفيس طرفة عني وال أقل من ذلك .

* ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار .
* ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ، ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.

ثم قم بتوزيع الذكر أثناء النهار بحيث يكون النهار كله مشغوالً بالذكر مثال : 
حتدد كل نصف ساعة ذكر تقوله عش مرات ثم بعدها بربع ساعة تقول الذكر الثاين عش مرات وهكذا 
أثناء النهار حتى اليكون طول النهار مخوالً ثم بعد اإلفطار والقيام نومًا أو سمرًا يف غري طاعة لياًل وهذا ما 

يضيع رمضان كل سنة فالوصية أن تشغل وقتك كله بعبادة مع حضور القلب .
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2. تعلَّـــــــم الشـــــــوق :
الشوق : انزعاج القلب للرغبة يف غائب .

رطَّب اهلل قلوب املشتاقني بقوله : ﴿ َمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء اهللَِّ َفإِنَّ َأَجَل اهللَِّ آَلٍت ﴾ .
وبشهم النبي H  بقوله : » َمْن َأَحبَّ لَِقاَء اهلل َأَحبَّ اهللُ لَِقاَءُه « )متفق عليه( .

اغرس الشوق يف قلبك ليثــور :
وأعاله : الشوق لرؤية وجه اهلل الكريم ، ثم الشوق حلديث خاص مع النبي H )عىل انفراد( .

ل بالشوق حتى تستطيع أن تثري شوقك إىل معاٍن ، مثل : أن تقف تصيل وتتلو القرآن ، وتظل قائاًم  ثم تنزَّ
حتى تشتاق للركوع ، فإذا ركعت تظل تسبح حتى تشتاق للرفع ، ويشتاق سمعك أن يسمع من نفسك : 

سمع اهلل ملن محده ، فرتفع وتظل حتمد اهلل وتثني عليه وتدعوه حتى تشتاق للسجود .
ثم هتوي إىل السجود ، وتظل تسبح وتدعو ساجًدا مستشعًرا القرب حتى تشتاق لقول : ربِّ اغفر يل .. 

فتجلس ، وتكرر » ربِّ اغفر يل « حتى يغلبك الشوق للعودة إىل القرب مرة أخرى فتسجد  .
واعلم - أهيا احلبيب املشتاق - أن هذه أفضل طريقة للتخلص من الرسحان يف الصالة.

وبعدها : تشتاق إىل اإلفطار وأنت صائم ، فإذا أفطرت اشتقت للصيام ، وهكذا يستطيع الشوق أن يدفع 
امللل من حياتك ورتابة العادة ، فإذا انشغلت بالقرآن اشتقت للذكر ، وإذا انشغلت بالذكر اشتقت للدعاء 

وهكذا تأيت كل العبادات بشوق فتأتيها هبمة وشغف وُحب.
3. خلــــــــــــع العادات :

الوصول إىل املطلوب موقوف عىل هجر العوائد ، وقطع العالئق ، وختطي العوائق .
فأول خطوة : أال جتعل لك عادًة يف النوم ، وال يف األكل ، وال يف الشب ، وال يف العبادة ، كن دائم التغيري 
فالنفس متل رسيًعا وإذا ملَّت توقفت ، فال حتكمك عادة ، وال تتسلط عليك رغبة ، وال تستأسد عليك 

نفس ، وال حتتكرك رغبة وال تستعبدك شهوة !
كان رسول اهلل H  يغري من عاداته دائاًم ، فيصوم حتى يقول الناس : ال يفطر ، ويفطر حتى 
يقولوا : ال يصوم ، ويقوم من الليل أوسطه وأوله وآخره ، وكان يطيل أول ركعتني وأحياًنا يقصمها ، 

وهكذا .. ال جتعل عادة حتكمك .
واخلطوة الثانية : هي قطع العالئق ، فتقطع كل ما يتعلق قلبك به سوى اهلل عز وجل ، وال يكون فيه غري 
اهلل سبحانه ، وحمبته جل وعال ، والسعي يف رضاه ، فتنزع من قلبك حب الدنيا واالنشغال هبا والسعي 

ه . جعل اهللُ ِغنَاه يف قلبِه ومَجَع له َشْمَله ، وَأَتْته الدنيا وهي راغمٌة « فيها والم هبا » َمن كانِت اآلخرُة مَهَّ
تنزع من قلبك حب نفسك واالستجابة لكل مطالبها ، فإن النفس إن طاوعتها يف كل ما تطلب حادت بك 

بعيًدا عن جادة السري إىل اهلل ، فعليك برتويضها عىل االستجابة ملا يريض اهلل عز وجل وتطويعها لذلك .
تنزع من قلبك حب منصبك ، حب وجاهتك ، حتى حب املباحات يف حياتك وكل ما يعطلك عن اهلل 
وطلب مرضاته ، فتحبهم هلل ، وحتب فيهم إعانتهم لك عىل الطاعات والعبادات والسري قدًما يف الطريق 

إىل اهلل سبحانه وتعاىل فتقطع كل ما تعلق به قلبك مما يقطعك عن الوصول إىل مرضاة اهلل .
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ثم تخطَّ العوائق :
وعليك أيًضا بالتخلص متاًما من بعض العادات التي هي عوائق تعوق عن الوصول إىل العتق املطلوب ، 
مثل عادة كثرة النوم ، وعادة كثرة األكل ، وعادة كثرة الكالم ، وعادة استعامل التليفون ، وعادة اخلروج 
التي تفسد  البيت ، وعادة الالمباالة بضياع الوقت ، وعادة كثرة االختالط بالبش ، وأمثالا كثري  من 

القلب وتضيع الوقت .
4. الزيـــــــــــــادة 

ِذيَن َأْحَسنُوا احْلُْسنَى َوِزَياَدٌة ﴾ : والزيادة ألهل الزيادة قال تعاىل :﴿ لِلَّ
ِذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم َتْقَواُهْم ﴾. كلام ازدادوا هدًى زادهم تقوى وكلام  وقال تعاىل : ﴿ َوالَّ

ازدادوا تقوى زادهم هدى .
اعلم - أهيا الرباين املتعبد - أن العبد إن ل يكن يف زيادة من دينه فهو يف نقصان ، فال تتوقف عند عباداتك 

وترى نفسك أنك اكتفيت ! بل عليك أن تتدرج يف الطاعات وتستزيد منها .
فمثال يف الذكر تبدأ بعش مرات حتصيها عىل أناملك ، وتزيدها إىل عشين ، ثم مخسني ، ثم مائة ، وهكذا 

دون أن تشعر باملشقة يف ذلك إذ أنك قد دربت نفسك وعودهتا.
ُيْكَتْب ِمَن اْلَغافِِلنَي « ، ثم تزيدها  ويف القيام تبدأ بركعتني خفيفتني بعش آيات » َمْن َقاَم بَِعْشِ آَياٍت َلْ 
إىل مخسني ، ثم مائة » َوَمْن َقاَم باِِمَئِة آَيٍة ُكتَِب ِمَن اْلَقانِتنَِي « ثم تزيدها فتقوم الليل بألف آية وتكتب من 
املقنطرين ذوي احلسنات أمثال اجلبال وقد سُهل عليك ذلك » َوَمَن َقَرَأ بَِأْلِف آَيٍة ُكتَِب ِمَن امْلَُقنْطِِريَن « 

)السلسلة الصحيحة( ، فال يتعبك كثرة القيام والركوع والسجود .

النبي  لم  فيقول  ؟  نكثر  إًذا   :  Hاهلل رسول  سألوا  حني    الصحابة  إىل  انظر 
واجتبائه  نعامئه  من  لك  اهلل  أكثر  وطاعاتك  عباداتك  من  أكثرت  فكلام   ،  » َأْكَثُر  اهللُ   «  H
واصطفائه وقربه ووده ، وفتح لك من أبواب اخلري ما ال يفتح إال ألوليائه الصاحلني الذين أتوه يمشون 

فأتاهم - جل وعال - هرولة!
اَلَة  وانظر أيًضا إىل أيب بن كعب   عندما سأل النبي H : َيا َرُسوَل اهللِ إيِنِّ ُأْكثُِر الصَّ
َعَلْيَك َفَكْم َأْجَعُل َلَك ِمْن َصاَليِت؟ وكلام استزاد زاده : » َما ِشْئَت، َفإِْن ِزْدَت َفُهَو َخرْيٌ َلَك « )صحيح الرتمذي(  

فكل زيادة يف طاعة فهي خري لك ، وكل تقليل يف مباح أو شهوة فهو خري لك .
فهل من مشمر :

ٌر لِلجنَِّة فإنَّ اجلنََّة ال خَطر لا هي وربِّ  قال النَّبيُّ صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم ذاَت يوٍم أِلصحابِه : ) أاَل هل ُمشمِّ
الكعبِة نوٌر يتألأَلُ ورحيانٌة هتَتزُّ وقٌص َمشيٌد وهَنٌَر ُمطَّرٌد وفاكهٌة كثريٌة نضيجٌة وزوجٌة َحسناُء مجيلٌة وُحَلٌل 
روَن لا يا رسوَل اهلل قال :  كثريٌة يف مقام أبٍد يف َحرْبٍة وَنْضٍة يف داٍر عاليٍة سليمٍة هبيٍَّة ( قالوا : نحُن امُلشمِّ

) قولوا : إْن شاء اهللُ ( . هيا شمر وانطلق ، تدرج وزد ، تقبل اهلل منا ومنك .
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