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 (انء رمضاضلثبات على اإلميان بعد انقا)
 خالد بن ضحوي الظفريي

نيَِّااتِ  ََ ، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنُو وَنْستَنْغِفرُُه، ونَنُعوُذ ِِبِ ِمْن ُشُروِر أَنْنُفِسَنا وِمنْن   أَْعَمالِنَنا، ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
نَدُه ََّل َشنرِيَ  َمْن يَنْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ َلُو، وَمْن ُيْضِلْل َفََل َىاِدَي َلُو، وَأشْ  ْْ َهُد َأن َّلَّ إِلَنَو ِإَّلَّ هللاُ َو

َُولُُو، َْقَّ تُنَقاتِِو َوََّل ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ َوأَنْنُتْم ﴿ َلُو، وَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَر ََي أَينَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتنَُّقوا اّلِلََّ 
 .﴾ُمْسِلُمونَ 

 عباد هللا:
مٌ لقد  من أبواب  كثريةٌ   حت لنا أبوابٌ تِّ وفنُ  ،من مواَم اخلريات عظيمٌ  مّر علينا مَو
ََ هَ احلسنات، ننَ  ُْرم منها ل عنها ادلتكافَ ائعون، وغَ ارع إليو الطَّ ل منها ادلتقون، و َلون، و
ا ىنياً  ادلقبولها أيَّ  ،يوزِّ عَ من ىذا اروم منا فننُ و  ،يوهنِّ فنُ  ادلقبول منّا َي عباد هللا منفالعاصون، 

و من كان ْظَّ و  ،الغفرانو فيو القبول و كم بني من ْظّ ، فصيبت  هللا مُ َب ها ادلردود جَ أيَّ و  ،ل 
و من صيامو اجلوع صائم ْظَّ و  ،و من قيامو السهرْظُّ  قائمٍ  بَّ رُ  ،؟!اخلسرانة و فيو اخليب

 .، نسأل هللا القبول لنا ولكمالعطشو 
 هللا: عباد
مث يهتمون بعد ذل   ،إتقانوإكمالو و كان السلف الصاحل جيتهدون يف إَتام العمل و لقد  
ىذا ْال ادلؤمن مع و  ،﴾قلوهبم وجلةيؤتون ما آتوا و ﴿: ىؤَّلء الذينو  ،هخيافون من ردّ بقبولو و 

الو عند انتهائها، قال ، وإن قةً  وشفإن ادلؤمن مجع إْسانً ): البصري احلسن الطاعات ْو
 كما قال تعاىل: ،م ِبلعملها منلقبول العمل أشد اىتمامً  او ناك(، و اوأمنً  ادلنافق مجع إَاءةً 

ألن أَتيقن أن هللا قد تقبل مين ): قال الدرداء  أيبعن  ،﴾إمنا يتقبل هللا من ادلتقني﴿
لقبول دلا قدمتم من ؤالو اوا على هللا تعاىل بس، فأحلّ (إيّل من الدنيا وما فيها أْبُّ  ،صَلة واْدة
 والثبات عليو إىل ادلمات. ،الطاعات
 هللا: عباد

ياتنو كلهنا َر ادلنؤمن كلنو عاعنة، إنَّو وإن انتهت ىذه ادلواَم مبا فيها منن الطاعنات، فن نَّ ُعُمن ْو
نننده َّل شنننري  لنننوإَّل لعبادواجلِنننن  اإلنننن هللا منننا  لنننق فننن نَّ عبنننادة،  ﴿َوَمنننا َ َلْقنننُت اجْلِننننَّ  :تنننو ْو

نننولو ؛  لِيَنْعبُنننُدوِن﴾َواإِلننننَ  ِإَّلَّ  ِبَّلَنننتقامة علنننى الطاعنننة والثبنننات عليهنننا إىل  وقننند أمنننرن هللا وَر
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نَيَّ َتْتِيَنَ  اْلَيِقننيُ ﴿ا جناء األجنل، ادلمات، فنادلؤمن َّل ينتهنع عننو العمنل إَّل إذ َْ ، ﴾َواْعبُنْد َربَّنَ  
ننَتِقْم َكَمننا ﴿قننال تعنناىل: ، الكرامننةاإلنعننام و ىننذا مننن أعظننم  ن فنن ،اَّلَننتقامةو  الثبنناتومننن ُرز   َْ فَا

نْفَيانَ وَ  .﴾ أُِمْرَت َوَمْن ََتَب َمَعَ  َوََّل َتْطَغْوا ِإنَُّو مبَا تَنْعَمُلوَن َبِصريٌ  َُ   بْنِن َعْبنِد هللِا الثنََّقِفنعِّ  َعنْن 
َُوَل هللاِ  :قَاَل: قُنْلتُ  ََل  ُقْل يل  ،ََي َر َْ ًدا ََّل  ِم قَنْوًَّل يف اإِل َْ َأُل َعْنُو َأ َْ آَمْننُت  :قُنلْ «قَاَل:  بَنْعَدَك. َأ

نننَتِقمْ  َْ أَْعظَنننُم اْلَكرَاَمنننِة لُنننُزوُم ) :ابْنننُن تَنْيِميَّنننَة َرِاَنننُو هللاُ شنننيإل اإلَنننَلم قَننناَل  [.ُمْسنننِلمٌ  اهُ وَ رَ ] »ِِبِ مُثَّ ا
ِتَقاَمةِ اَِّل  ُْْسِن ِعَباَدتِ نَّ اللَُّهمَّ أَعِ  .(َْ  . َ ا َعَلى ذِْكرَِك َوُشْكرَِك َو

ننتَنْغِفُر هللَا الَعِظننيَم يل َوَلُكننْم ِمننْن ُكننلِّ َذنْننبٍ  ،أَقُننوُل َمننا َتْسننَمُعونَ  َْ ننتَنْغِفُروهُ َوَأ َْ ِإنَّننُو ُىننَو الَغُفننوُر  ، فَا
يمُ  ِْ   .الرَّ

 اخلطبة الثانية
 ، َُنوِل هللاِ احلَْمُد ّلِلَِِّ َوَعلَنى آلِنِو َوَصنْحِبِو َوَمنِن اتنَّبَنَع ُىنَداُه، َوَأْشنَهُد َأن  ،َوالصَََّلُة َوالسَّنََلُم َعلَنى َر

َُولُُو. َدُه ََّل َشرِيَ  َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَر ْْ ُ َو  َّلَّ إَِلَو ِإَّلَّ اّلِلَّ
 َأمَّا بَ ْعُد:

  .تَنْقَوى هللِا، َفَمِن اتنََّقى هللَا َوقَاُه، َوَنَصَرُه وََكَفاهُ َفُأوِصيُكْم َونَنْفِسع بِ  
 :ِعَباَد للاِ 

نولو  ننة َر إن منن أعظنم منا ينبغنع اَّلعتنناء بنو منن األَنباب النع تثبنت العبند علنى دينن هللا َو
  :حْلَاحَ  ََُؤالَ ىو ََ   اَتتن ، حيسنأن يثبت  و يف الدَُّعاِء عليو  هللِا الثنََّباَت، َواإْلِ قلبن  َوَأَّلَّ يَزِين

َربنَّنَننا ََّل تُننزِْ  قُنُلوبَننَننا بَنْعننَد ِإْذ َىننَديْنتَنَنا  بعنند اذلنندى، وقنند أرشنندن هللا تعنناىل إىل ىننذا النندعاء بقولننو:
نننابُ  نننْرِجَ  َوَىنننْب لَنَنننا ِمنننْن لَنننُدْنَ  َرْاَنننًة ِإنَّنننَ  أَنْنننَت اْلَوىَّ ََ َكننناَن »قَننناَل:  . َوَعنننْن َعْبنننِد هللِا بْنننِن 

افَنَر يَنتَنَعوَُّذ ِمَن احْلَْوِر بَنْعَد اْلَكْوِر...  ََ لََّم ِإَذا  ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َو ]َرَواُه ُمْسِلٌم[، َواحْلَْوُر  »َر
قَننناَل: َكننناَن  ُجنننوُع ِإىَل الننُّْقَصننناِن بَنْعنننَد النننّزََِيَدِة. َوَعنننِن الننَّنننوَّاِس بْنننِن َ َْعننناَن بَنْعنننَد اْلَكنننْوِر َمَعنَننناُه: الرُّ 

ننوُل اّلِلَِّ  َُ َوَصننحََّحُو  ]َرَواُه ابْننُن َماَجننوْ  »ََي ُمثَنننبَِّت اْلُقلُننوِب،  َنننبِّْت قُنُلوبَننَننا َعلَننى ِدينِنن َ «يَنُقننوُل:  َر
رمضننان، فعجعنوا مننن فاْنذروا عبنناد هللا منن تنرك العبننادة وىآنر القننرآن وادلسناجد بعند  اأْلَْلبَناِيُّ[.

َوََّل َتُكونُنوا َكنالَِّع نَنَقَضنْت َغْزذَلَنا اذلداية إىل الغواية، ومن اإلديان إىل العصيان، فالعبة ِبخلواتيم، 
 .ِمْن بَنْعِد قُنوٍَّة أَْنَكاثً 

ننننتو يف ىنننذا ال نننهر  أن منننن ىننندي النننن  عبننناد هللا اعلمنننوا و   أننننو كنننان -أَّل وىنننو شنننوال-َو
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َمننْن »قنال:  أن النن   يصنوم مننو َننتة أَيم، ففنع صنحيٍ مسننلٍم عنن أيب أينوب األنصنناري 
تِّا ِمْن َشوَّاٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّْىرِ  َِ ، وذل  أن احلسنة بع ر أمثاذلا فصنيام «َصاَم َرَمَضاَن مُثَّ أَتْنبَنَعُو 

أشننهر وصننيام َننتٍة مننن شننوال يقابننل شننهرين فكننان ذلنن  َتننام السنننة رمضننان يقابننل صننيام ع ننرة 
ىننذا الثننواب علننى إَتننام صننيام رمضننان؛ فمننن كننان عليننو  وكأمنننا صننام النندىر. وقنند رتننب الننن  

نواٌء صنام ىنذه السنت متقطعنًة أو متصنلة؛  قضاء فليبادر ِبلقضناء، مث يصنوم السنتة منن شنوال َو
من ذل  صيام يوم العيد الذي مضى ف ن صيام يوم العيند ُمنرٌم ومنهنٌع فكل ذل  جائز، ولي  

  .عنو
فاجتهننندوا إ نننواي يف فعنننل الطاعنننات، واجتنبنننوا اخلطننناَي والسنننياات؛ لتفنننوزوا ِبحليننناة الطيبنننة يف 

ُىننَو ُمننْؤِمٌن فَنَلُنْحِييَننَّننُو ﴿َمننْن َعِمننَل َصنناحِلًا ِمننْن ذََكننٍر َأْو أُنثَننى وَ النندنيا، واألجننر الكثننري بعنند ادلمننات. 
َسِن مَ  ْْ َياًة عَيَِّبًة َولََنْآزِيَنننَُّهْم َأْجَرُىْم ِبَِ  .ْعَمُلوَن﴾ا َكانُوا ينَ َْ

 
 

 


