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 شهر رمضان ميدان الطائعني
 )خالد بن ضحوي الظفريي(

إف 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 أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك 

اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاتو وال متوتن إال  لو، وأشهد أف دمحما عبده ورسولو، 
 . وأنتم مسلمون

 عباد هللا:
ذلا يف الطاعات، وبٌن  بٌن مستغلٍ  ات، وتسًن األايـ والسنوات، والناسمتضى األايـ والساع

ل من لث كثًن، مضى مبا حََ والث  لث رمضاف، ى ثُ ضَ مَ يف الشهوات وادللذات، وىا قد  منشغلٍ 
 د  من العباد من شَ فحسرات على ادلقصرين الغافلٌن، مضى و جهد الطائعٌن وقرابت العابدين، 

للعصياف وطاعة ، ومنهم من شد مئزره واإلحساف لتقرب إىل هللا أبنواع القربادلئزر واجتهد اب
، فاهلل غين عنا وعن !خذا، وأنت ادلؤ !، أنت احملاسب؟!، فمن أيهم أنت اي عبد هللالشيطافا

َها  َفِلنَ ْفِسوِ َمْن َعِمَل َصاِِلًا  ه معاصينا، نا وال تضر  إحسانُ  نفعوال يُ أعمالنا،  َوَمْن َأَساَء فَ َعَلي ْ
 .ُثَّ ِإََل رَبُِّكْم تُ ْرَجُعونَ 

 :عباد هللا
قراءة القرآف ويتسابقوف إىل اخلًن و  ،سارعوف إىل الصالةرأينا الناس يف أوؿ شهر رمضاف يُ 

بتا قص، وال يبقى اث، مث مع األايـ يبدأ الناس يف التناوأصناؼ الطاعات واجللوس يف ادلساجد
وت واحلساب والعقاب، وعلم أف ادليداف ميداف تنافس، وأف إال من احتسب الثواب، وذكر ادل

ادللك كلما ارتفعت منزلتو عند   ؛تسابق للخًنادرجات، فكلما أكثر من اإلحساف، و اجلنة 
من ىذا  علم أف هلل يف كل ليلةبد أف يَ ى الع، وعل، وعلت مكانتو إىل جنة الفردوسالقدوس

 َعْن َأِب ُىَريْػَرَة أبدا من أىلها،  كتب هللا جناهتم منها، فال يكونوفشهر عتقاء من النار، يال
، :»َؿ َرُسْوُؿ هللِا قَاَؿ: قَا َلٍو ِمْن َشْهِر رََمَضاَن ُصفَِّدِت الّشَياِطنُي َوَمَرَدُة اْلِْنِّ ِإَذا َكاَن َأوَُّل لَي ْ

َها ََبٌب، َها ََبٌب، َوفُ تَِّحْت أَبْ َواُب اْْلَنَِّة فَ َلْم يُ ْغَلْق ِمن ْ  َوُغلَِّقْت أَبْ َواُب النَّاِر فَ َلْم يُ ْفَتْح ِمن ْ
ْقِصْر، َوهلِل ُعتَ َقاُء ِمَن النَّاِر َوَذِلَك ُكلَّ أاٍد: اَي ََبِغَي اْْلرَْيِ َأْقِبْل، َواَي ََبِغَي الّشرِّ َويُ َناِدي ُمنَ 

َلوٍ   .[ين]رواه الرتمذي وصححو األلبا «لَي ْ
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 عباد هللا:
لقد أمران هللا تعاىل يف كتابو إىل ادلسارعة إىل اخلًنات، وادلسابقة إىل الطاعات، لنكوف من 

ِإََل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة  َوَسارُِعوا عرضها األرض والسموات، قاؿ تعاىل:  أىل جنةٍ 
ْت لِْلُمتَِّقنيَ  َماَواُت َواْْلَْرُض ُأِعدَّ ببذؿ  تكوفواجلنة ، وادلسارعة إىل ادلغفرة َعْرُضَها السَّ

َكَعْرِض   َعْرُضَها َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َساِبُقوا ِإََل  وقاؿ ادلوىل: الرحن، تقوى اإلحساف و 
ْت لِلَِّذيَن آَمُنوا َِبَّللَِّ َوُرُسِلِو َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِو َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ  َماِء َواْْلَْرِض ُأِعدَّ  ُذو السَّ

، ولذلك أثىن هللا يف كتابو على أىل ادلسابقة وادلسارعة إىل اخلًنات، وجعل اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 
اِبُقونَ  منزلتهم يف أعايل اجلنات، فقاؿ:  اِبُقوَن  َوالسَّ ِف َجنَّاِت  *ْلُمَقرَّبُوَن ُأولَِئَك ا *السَّ

من ىذا الشهر  -عباد هللا- يَ قِ ، وقد بَ َوَقِليٌل ِمَن اْْلِخرِينَ  *ثُ لٌَّة ِمَن اْْلَوَِّلنَي  *النَِّعيِم 
والعمر  فاألايـ سريعة د من اخلًن،ومن كاف رلتهدا فليزد ،عشرين يوما، فمن كاف مقصرا فليبادر

 حلظات.
 عباد هللا:

َ نَبي نا  ، يف طاعة الرحن ، َوَحث  َعَلى اْسِتْغاللِِو َواْغِتَناِموِ ألىل اإلميافَأهَِّي َة الَوْقِت  َقْد بَػٌن 
َر ِمَن التػ ْفرِيِط ِفيِو َوَتْضييِعوِ  ُهَما قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا ، فَػَعِن ابِن َعب اٍس َرِضَي ابلعصياف َوَحذ  هللاُ َعنػْ

  َتَك قَ ْبَل :»لَِرُجٍل َوُىَو يَِعظُُو اْغَتِنْم ََخًْسا قَ ْبَل ََخٍْس: َشَباَبَك قَ ْبَل َىَرِمَك، َوِصحَّ
]َرَواُه احلَاِكُم « قَ ْبَل َموِتكَ  َسَقِمَك، َوِغَناَك قَ ْبَل فَ ْقِرَك، َوفَ َراَغَك قَ ْبَل ُشْغِلَك، َوَحياَتكَ 

ـَ هللَا تَعاىَل َعم ا أَفػَْنوا ِفيِو أَْعَماَرُىمْ  َوَقَضْوا ِفيِو  ،َوَصح َحُو[، َوَأْخبَػَر َأف  الِعباَد َمْسُؤوُلوَف أََما
 َعِن الن بِّ  ، فَػَعِن اْبِن َمْسعوٍد ا كرمضافا شريفً منً ز  و ا فاضاًل فكيف إذا كاف وقتً  ،َأوقَاتَػُهمْ 
اَل تَ ُزوُل َقَدُم اْبِن آَدَم َيوَم الِقياَمِة ِمْن ِعْنِد رَبِِّو َحَّتَّ ُيسَأَل َعْن ََخٍْس: َعْن ُعُمرِِه ِفيَم »قَاَؿ: 

َناُه؟ َوَعْن َشَباِبِو ِفيَم أَْبالُه؟ َوَماِلِو ِمْن أَيَن اْكَتَسبُو؟ َوِفيَم أَنْ َفَقُو؟ َوَماَذا َعِمَل ِفيَما عَ  « ِلَم؟َأف ْ
ْمذي  َوَحس َنُو األلباين [.  ]َرواُه الرتِّ

، ةٌ الالنعم ومنها الصحة والفراغ زو   إف  واغتنموا ما بقي من الزماف، ف -أاي ادلؤمنوف-فاجتهدوا 
 ،، وإال داهتو األمراض وكثرت عليو ادلشاغلؿ احلسن والعمل بعبادة هللافمن مل يشكرىا ابلقو 

، أو يعود فيعمل الصاحلاتفحٌن ذاؾ يندـ على ما فّرط، وإذا أقبل على هللا يف قربه، يتمىن 
ايكم منها،  وإايكم من أىلها، وإما يف انر أجاران هللا وإجعلنا هللاحٌن يرى مقامو إما يف جنة 
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َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِِلًا ِفيَما  * اْرِجُعونِ َحَّتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُىُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ  قاؿ سبحانو: 
َعثُ    .ونَ تَ رَْكُت َكالَّ ِإن ََّها َكِلَمٌة ُىَو قَائُِلَها َوِمْن َورَائِِهْم بَ ْرزٌَخ ِإََل يَ ْوِم يُ ب ْ

اللهم اجعلنا من ادلقبولٌن، وال جتعلنا من اخلاسرين ادلردودين، وآخر دعواان أف احلمد هلل رب 
 العادلٌن.

 اْلطبة الثانية
اتبع ىداه، وأشهد أف احلمد هلل، والصالة والسالـ على رسوؿ هللا، وعلى آلو وصحبو ومن 

 ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أف دمحما عبده ورسولو الذي أرسلو ربو رحة للعادلٌن.
 أما بعد:

 .فإف تقوى هللا خًن الزاد ليـو ادلعاد تعاىل؛ هللا بتقوى ونفسي - هللا عباد –فأوصيكم 
 معاشر املؤمنني:

احلرص على أداء  :من األوقات إف من أعظم ما ينبغي احلرص عليو يف ىذا الشهر وغًنه
على الفقراء وادلساكٌن وغًنىم من أىل احلاجة،  ستحبةوالصدقة ادل ،الصدقة الواجبة وىي الزكاة

قاؿ تعاىل: ، والصاحلات صدؽه هللا ليزداد من الت  رَ ىن أف يؤخِّ يتم حتضارحاؿ االبل إف العبد 
 ْرَتِِن ِإََل َناُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن َيَِْتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فَ يَ ُقوَل َربِّ َلْواَل َأخَّ َأَجٍل  َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرزَق ْ

قَ َقرِيٍب  َر اَّللَُّ نَ ْفًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها َواَّللَُّ  *َوَأُكْن ِمَن الصَّاِِلِنَي  فََأصَّدَّ َخِبرٌي ِِبَا َوَلْن يُ َؤخِّ
كل ُمَفّرِط يندـ عند االحتضار، ويسأؿ طوؿ ادلدة ولو شيئا يسًنًا، ) ًن:قاؿ ابن كث، تَ ْعَمُلونَ 

 .(يستعتب ويستدرؾ ما فاتو، وىيهات! كاف ما كاف، وأتى ما ىو آت، وكل حبسب تفريطو
ويستفيت أىل العلم عما جيهل،  ،ويسأؿ عنها ،وعلى العبد أف يهتم بشأف زكاتو وأحكامها

صرفها يف مصارفها، فكثًنوف ال يعلموف أف تذىب زكاهتم، وال على وعليو كذلك أف جيتهد يف 
أنت احملاسب عند هللا، وأنت ادلسؤوؿ، فاعرؼ  من وزعت، وال كيف تصرؼ فيها من أخذىا،

 وصلة رحمأو زكاة خًن الصدقات ما مجع بٌن صدقة من و واسأؿ عن مصارفها، دلن تعطيها، 
 كقريب فقًن أو مسكٌن أو مدين.

إىل آجالنا، وعن قريب سنصل،  نسًن، كلنا رٍّ قَ دار مَ  نا يفسول رٍّ عباد هللا: حنن يف دار مََ 
 .ميف آخرتك واتسعد مأايمك وا، فاغتنمانر وكلما مضى يـو مضى شيء من عم

 


