
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

شاهدٌ ق وهو  آخرون،  وأساء  أناٌس  فيه  أحسن  وقد  الكريم،  الشهر  هذا  مىض  أو  د  لنا  شاهٌد    إما  علينا، 

 ؟ املوت ول بيننا وبينهيح   موال ندري واهلل هل سندركه مرة أخرى، أ للمشمرين وشاهٌد عىل املقرصين، 

داو تتكرر  الفض  ما ئهذه وصايا  الشهر  آخر  هلا  يف  نصغي  تعالوا  لكن  يف يل،  نمتثلها  أن  ونعزم عىل  بقلوبنا 

 : سلوكنا وأن نحرص عىل أن نتواىص هبا يف جمالسنا ومساجدنا

 الوصية األوىل: ال ترتدوا عىل أدباركم فتنقلبوا خارسين: 

يف هذا   هللمن أعظم اجلرم وأكرب اخلرسان أن يعود املرء بعد الغنيمة خارساا وأن يبدد املكاسب التي يرسها اف

دل عىل أن القلوب مل ا يهذمتباطئاا، فالشهر الكريم، وأن يرتد بعد اإلقبال مدبراا وبعد املسارعة إىل اخلريات  

   .باإليمن ومل تذق حالوة الطاعة وال املناجاة  حتيا

 الوصية الثانية: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوالا: 

عىل ترك املنكرات،    ةمعاهدف،  يف بداية الشهر  كثرية مع اهلل عز وجلقد انعقدت القلوب عىل معاهدات  ف

بوعدنا وعهدنا مع اهلل عز وجل يجب علينا أن نفي  ف  ،ات عاهدوغريها من امل  ومعاهدة عل فعل اخلريات

  . {ومن أوىف بم عاهد عليه اهلل فسيؤتيه أجراا عظيما }:  وقال تعاىل  ، {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوالا }

سبحانه وتعاىل يب من   اهللو  ((خري األعمل أدومها وإن قل  : ))عليه الصالة والسالمقال  الوصية الثالثة:  

 ينقطع منها.  أالالعبد إذا أحدث عبادة وطاعة 

، وقد جعل أبواب التطوع  كثرية   قد فتح اهلل لنا أبواباا من اخلري، ف الوصية الرابعة: أن نجدد رمضان يف أيامنا 

 يومي االثنني واخلميس،    اتطوع يصوم فها هو نبينا عليه الصالة السالم كثرية

من صام )ومن باب التذكري أيضاا وذلك جتديد وإبقاء ملعاين رمضان عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )

الدهر كله( فهل نحن يف غنى عن فضل ربنا؟ وهل نحن قد    (رمضان وأتبعه ستاا من شوال كان كصيام 

 منا من مكر ربنا؟ وهل نحن قد استغنينا عن احلسنات وعن املسارعة إىل اخلريات. ضمنا وأ 

 ني واحلمد هلل رب العامل 


