(قد جاءكم رمضان)
خالد بن ضحوي الظفريي
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده هللا فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك
لو ،وأشهد أن دمحما عبده ورسولو  ،اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاتو وال متوتن إال وأنتم
مسلمون. 
عباد هللا:
أايم ونستظل بظل شهر مبارك ،شهر اخلريات والربكات من رب األرض والسموات ،شهر
تفتح فيو أبواب اجلنان ،وتضاعف يف احلسنات ،وتُغَلق أبواب النريان ،وتُكفر فيو السيئات،
ول هللاِ 
شهر نزل فيو الفرقان ،وكان جربيل عليو السالم يدارس النيب  فيو القرآنَ ،كا َن َر ُس ُ
ِ ِِ ِ ِِ ِ
ِ ِِ
ِ
ول« :قَ ْد َجاءَ ُك ْم
اعاتِِو َوأَاي ِم ِو؛ فَيَ ُق ُ
ُّه ْم َعلَى صيَامو َوقيَاموَ ،وا ْغتنَ ِام َس َ
يُبَ ّش ُر أصحابو ِبُلُ ْولوَ ،وََيُث ُ
ِِ
رمضا ُنَ ،شهر مبارٌك ،افْ تَرض هللا علَي ُكم ِصيامو ،تُ ْفتَح فِ ِيو أَب واب ْ ِ
اب
ََ َ
َ َ ُ َ ْ ْ َ َُ
اجلَنةَ ،وتُ ْغلَ ُق فيو أَبْ َو ُ
َْ ُ
ُ
ْ ٌ َُ َ
ِ
ِِ
ِْ
ي ،فِ ِيو لَْي لَةٌ َخْي ر ِمن أَلْ ِ
ف َش ْه ٍرَ ،م ْن ُح ِرَم َخْي َرَىا فَ َق ْد ُح ِرَم»[ .رواه
اجلَحي ِمَ ،وتُغَ ُّل فيو الشيَاط ُ
ٌ ْ
أمحد والنسائي وصححو األلباين].
شهر أعد هللا فيو دلن أتعب نفسو بظمأ اذلواجر ،وأعد هللا فيو لكل صائم صابر ،اباب خاصا
ٍ
ِ ِ
ال لَوُ الراي ُن ،يَ ْد ُخ ُل
يب  قَ َال« :إِن ِيف ْ
اجلَن ِة َاب ًاب يُ َق ُ
من أبواب اجلنة ،فَ َع ْن َس ْهل َ عن الن ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ومو َن َال
َح ٌد َغْي ُرُى ْم ،يُ َق ُ
ال :أَيْ َن الصائ ُمو َن؟ فَيَ ُق ُ
مْنوُ الصائ ُمو َن يَ ْوَم الْقيَ َامة ،الَ يَ ْد ُخ ُل مْنوُ أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َوُم ْسلِ ٌم].
[رَواهُ الْبُ َخا ِر ُّ
َح ٌد َغْي ُرُى ْم ،فَإذَا َد َخلُوا أُ ْغل َق فَلَ ْم يَ ْد ُخ ْل مْنوُ أ َ
يَ ْد ُخ ُل مْنوُ أ َ
َح ٌد» َ
عباد هللا:
كيف أجر الصائم وثوابو؟! وكم عدد حسناتو؟! إذا كان قد تكفل هبا اجلواد الكرمي ادلنان،
ذو اجلود والفضل واإلحسان ،فاختصاص الصيام من بي العبادات أنو هلل دليل على عظيم
فضلو وكبري شرفو ،فَعن أَِِب ىري رَة  قَ َال :قَ َال رس ُ ِ
ف،
آد َم يُ َ
اع ُ
ول هللا ُ « :ك ُّل َع َم ِل ابْ ِن َ
ضَ
َُ
َ ْ ُ َْ َ
احلسنَةُ َع ْشر أ َْمثَ ِاذلَا إِ ََل سْبعِ ِمائَِة ِض ْع ٍ
َج ِزي بِِو،
ف ،قَ َال هللاُ َعز َو َجل :إِال الص ْوَم ،فَِإنوُ ِل َوأ َََ أ ْ
َ
ُ
َْ َ
ي َدع شهوتَو وطَعامو ِمن أ ِ
ي َوُم ْسلِ ٌم ].
[رَواهُ الْبُ َخا ِر ُّ
َ ُ ََْ ُ َ َ َُ ْ ْ
َجلي» َ
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فأعدوا الع ّدة -عباد هللا -يف ىذا الشهر للبذل واإلحسان ،والعبادة والصدقة وقراءة القرآن،
اس رضي هللا عنهما قَ َالَ :كا َن رس ُ ِ
فهو شهر اجلود والعطاء ،ف َع ِن ابْ ِن َعب ٍ
َج َوَد
ول اَّلل  أ ْ
َُ
ٍِ
ِ
ِ ِ
الن ِ
ضا َن
يلَ ،وَكا َن يَ ْل َقاهُ يف ُك ِّل لَْي لَة م ْن َرَم َ
َج َوُد َما يَ ُكو ُن يف َرَم َ
ضا َن ح َ
اسَ ،وَكا َن أ ْ
ي يَ ْل َقاهُ ج ْرب ُ
فَي َدا ِرسو الْ ُقرآ َن ،فَلَرس ُ ِ
َجوُد ِاب ْخلَِْري ِم َن ِّ
يح الْ ُم ْر َسلَ ِة) [متفق عليو] ،وجوده  عام
الر ِ
َُ
ُ ُُ ْ
ول اَّلل  أ ْ َ
يف أنواع الرب والقرابت واإلحسان والطاعات ،كيف ال؟! وأسباب العبادة ميسرة ،والشياطي
ِ
ٍ ِ
ضا َن
مصفدةَ ،ع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة  قَ َال :قَ َال َر ُس ْو ُل هللا «:إِ َذا َكا َن أَو ُل لَْي لَو م ْن َش ْه ِر َرَم َ
ِ
ص ِّف َد ِ
ِ
ِ
اطي ومردةُ ِْ
ت ّ ِ
اجلَن ِة
اب ْ
بَ ،وفُتّ َح ْ
اجل ِّنَ ،وغُلّ َق ْ
الشيَ ُ َ َ َ َ
اب النا ِر فَلَ ْم يُ ْفتَ ْح مْن َها َاب ٌ
ُ
ت أَبْ َو ُ
ت أَبْ َو ُ
ِ
ِ
الش ِر أقْ ِ
ب ،ويُنَ ِادي ُمنَ ٍادَ :اي َاب ِغي ْ ِ ِ
ص ْرَ ،وهللِ عُتَ َقاءُ ِم َن
فَلَ ْم يُ ْغلَ ْق مْن َها َاب ٌ َ
اخلَْري أَقْب ْلَ ،وَاي َابغ َي ّ ّ
َ
ِ
ك ُكل لَْي لَ ٍو» [رواه الرتمذي وصححو األلباين].
النا ِر َوذَل َ
عباد هللا:
إن خري ما يستقبل بو العبد ىذا الشهر بتجديد التوبة من مجيع الذنوب واخلطااي ،فهو فرصة
العمر ،ونعمة عظمى حي بلغك هللا الشهر ،فاحرص على اغتنامو ابلتوبة النصوح ،فاهلل يفرح
بتوبة العبد إذا اتب وأقبل إليو وأَب ،فلن يبقى أحد يف ىذه الدنيا ،وكلنا مقبلون على جنة أو
َر ،فاعمل دلعادك ،تسعد يف دنيا وآخرتك ،والصيام ليس ادلقصود منو ترك األكل والشرب،
بل ادلقصود األمسى ىو تقوى هللا تعاَل ،فمن ََل ََي َف ْظ جوا ِرحو ع ِن الْمحرم ِ
اتَ ،وقلبو ولسانو
َ ْ ْ ْ ََ َُ َ ُ َ َ
احلرِام ،وي ْنأَى ِِب ُِذنِِو وسائِِر جوا ِرِح ِو ع ِن اآل ََثِم ،فَلَيس هللِ
عن الْمْن َكر ِ
ات ،ويُنَ ِّزَه َعْي نَوُ َع ْن نَظْرةِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َ
الزوِر والعمل بِِو؛ فَلَيس َِّللِ
الصي ِام؛ قَ َال رس ُ ِ
ِ
ِ
اجةٌ ِيف مثْ ِل َى َذا ّ َ
َح َ
َُ
ول اَّلل َ « :م ْن ََلْ يَ َد ْع قَ ْوَل ُّ َ َ َ َ
ْ َ
ي ِمن ح ِد ِ
يث أَِِب ُىَريْ َرَة .]
اجةٌ ِيف أَ ْن يَ َد َ
[رَواهُ الْبُ َخا ِر ُّ ْ َ
َح َ
ع طَ َع َاموُ َو َشَرابَوُ» َ
ِ
ب؛ قَ َال
وىذا ليس لو حظ من صيامو ،وال فائدة من قيامو ،إال اجلوع والنصب والس َه ُر َوالت َع ُ
ول هللاِ َ « :كم ِ
صائٍِم لَْيس لَوُ ِمن ِصي ِام ِو إِ
اجلُوعُ ،وَك ْم ِم ْن قَائٍِ
س لَوُ ِم ْن قِيَ ِام ِو إِال
ي
ل
م
ال
ن
م
ْ
َر ُس ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َمح ُد وابن ماجو والنسائِي ِمن ح ِد ِ
يث أَِِب ُىَريْ َرَة .]
[رَواهُ أ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ
الس َه ُر» َ
واعلم أن أىل الشر والفجور ،قد أعدوا العدة يف ىذا الشهر ،لنشر فجورىم وإفساد صيام
الناس مبسلسالهتم وبرارلهم ،فال تكن من الغافلي السائرين خلفهم ،وتفسد عليك فرصة
عظيمة ،وحسنات كثرية ،واصرب نفسك وجاىد ،فالعمر قصري ،والدنيا مزرعتك آلخرتك ،قَ َال
ِ
ِ ِ ِ
ك َع ِن الْ َك ِذ ِ
ب
ص ُرَك َول َسانُ َ
ص ْم مسَْ ُع َ
ص ْم َ
ك وبَ َ
ت فَ ْليَ ُ
َجابُِر بْ ُن َعْبد هللا َرض َي هللاُ َعْن ُه َما« :إِ َذا ُ
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والْمحا ِرِم ،ودع أَذَى ْ ِ
كَ ،والَ َْْج َع ْل يَ ْوَم فِطْ ِرَك
ك َوقَ ٌار َو َس ِكينَةٌ يَ ْوَم ِصيَ ِام َ
اخلَادِمَ ،ولْيَ ُك ْن َعلَْي َ
َ َ َ ََ ْ
ك َس َواءً»
ص ْوِم َ
َو َ
اللهم اجعلنا من ادلقبولي ،وال ْجعلنا من اخلاسرين ادلردودين ،وآخر دعواَ أن احلمد هلل رب
العادلي.
اخلطبة الثانية
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه ،وأشهد أن
ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ،وأشهد أن دمحما عبده ورسولو الذي أرسلو ربو رمحة للعادلي.
أما بعد:

فأوصيكم – عباد هللا  -ونفسي بتقوى هللا تعاَل؛ فإن تقوى هللا خري الزاد ليوم ادلعاد.
معاشر املؤمنني:

إن خري ما يستقبل بو شهر رمضان ىو التفقو يف األحكام ادلتعلقة بو ،حىت يؤدي ادلسلم
ىذا الركن العظيم على الصفة الشرعية ،ادلطابقة لكتاب هللا ولسنة رسولو  ،ومن ىذه
األحكام أ ّن الصيام فرض على كل مسلم ابلغ عاقل قادر رجالً كان أو امرأة .وينبغي تعويد
الصغري عليو ليتعود ويتعلم .وال يثبت دخول شهر رمضان إال برؤية ىاللو بعد غروب الشمس
من اليوم التاسع والعشرين من شعبان .فإن َل يَُر فبإمتام شعبان ثالثي ،وأما احلساب الفلكي
فال يلتفت إليو يف شرعنا.
وال جيوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم وال يومي ،إال إذا كان عليو قضاء ،أو وافق
صيامو ادلعتاد ،وجيب على ادلسلم أن يبيت الصوم الواجب قبل طلوع الفجر ،وإذا دخل
رمضان وحدث ادلسلم نفسو عازماً أنو يصوم الشهر كلو فهذا يكفي إن شاء هللا ،وإن جدد نية
الصوم كل ليلة فهو أحسن وتسحره دليل على نيتو ،والنية زللها القلب وال جيوز أن يتلفظ هبا.
وعليو أن يبتعد عما يفسد صيامو من ادلفطرات ،كاجلماع ،وإخراج ادلين عمدا مبباشرة أو
استمناء واألكل والشرب عمداً ،واستعمال اإلبر ادلغذية ،واحلجامة ومثلها التربع ابلدم ،وتعمد
إخراج القيء ،واحليض والنفاس للمرأة .واألحكام عباد هللا كثرية وال تبخل على نفسك يف
التعلم والسؤال عما يشكل عليك حفاظا على صيامك ودينك.
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