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

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

عباد هللا:
ٍ
مستغل ذلا يف الطاعات ،وبٌن
متضى األايـ والساعات ،وتسًن األايـ والسنوات ،والناس بٌن
ٍ
ضى ثُلث رمضاف ،والثلث كثًن ،مضى مبا َحَل من
منشغل يف الشهوات وادللذات ،وىا قد َم َ
جهد الطائعٌن وقرابت العابدين ،ومضى حسرات على ادلقصرين الغافلٌن ،فمن العباد من َشد
ادلئزر واجتهد ابلتقرب إىل هللا أبنواع القرب واإلحساف ،ومنهم من شد مئزره للعصياف وطاعة
الشيطاف ،فمن أيهم أنت اي عبد هللا؟! ،أنت احملاسب! ،وأنت ادلؤاخذ! ،فاهلل غين عنا وعن
أعمالنا ،ال ينفعو إحسانُنا وال تضره معاصينا  ،من َع ِمل ِ ِ ِ ِ
اء فَ َعلَْي َها
َْ َ َ
صاِلًا فَلنَ ْفسو َوَم ْن أ َ
َس َ
ُ
ُُثَّ إِ ََل َربِّ ُك ْم تُ ْر َجعُو َن.
عباد هللا:
رأينا الناس يف أوؿ شهر رمضاف يُسارعوف إىل الصالة ،ويتسابقوف إىل اخلًن وقراءة القرآف
واجللوس يف ادلساجد وأصناؼ الطاعات ،مث مع األايـ يبدأ الناس يف التناقص ،وال يبقى اثبتا
إال من احتسب الثواب ،وذكر ادلوت واحلساب والعقاب ،وعلم أف ادليداف ميداف تنافس ،وأف
اجلنة درجات ،فكلما أكثر من اإلحساف ،وسابق للخًنات؛ كلما ارتفعت منزلتو عند ادللك
القدوس ،وعلت مكانتو إىل جنة الفردوس ،وعلى العبد أف يَعلم أف هلل يف كل ليلة من ىذا
الشهر عتقاء من النار ،يكتب هللا جناهتم منها ،فال يكونوف أبدا من أىلهاَ ،ع ْن أَِِب ُىَريْػَرَة 
ٍِ
ت ال ّ ِ
ِ
ضا َن ص ِّف َد ِ
ني َوَم َر َدةُ ا ْْلِ ِّن،
شيَاط ُ
قَ َاؿ :قَا َؿ َر ُس ْو ُؿ هللا «:إِ َذا َكا َن أ ََّو ُل لَْي لَو م ْن َش ْه ِر َرَم َ ُ
ِ
ِ
ِ
ب،
بَ ،وفُتِّ َح ْ
َوغُلِّ َق ْ
اب ا ْْلَنَّة فَ لَ ْم يُ ْغلَ ْق م ْن َها ََب ٌ
اب النَّا ِر فَ لَ ْم يُ ْفتَ ْح م ْن َها ََب ٌ
ت أَبْ َو ُ
ت أَبْ َو ُ
ْصر ،و ِ
ادي منَ ٍ
ِ
ِ
ادَ :اي ََب ِغ َي ْ
ك ُك َّل
اْلَِْري أَقْبِ ْلَ ،وَاي ََب ِغ َي ال ّ
هلل عُتَ َقاءُ ِم َن النَّا ِر َوذَلِ َ
َويُنَ ُ
ش ِّر أق ْ َ
لَْي لَ ٍو» [رواه الرتمذي وصححو األلباين].
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عباد هللا:
لقد أمران هللا تعاىل يف كتابو إىل ادلسارعة إىل اخلًنات ،وادلسابقة إىل الطاعات ،لنكوف من
أىل ٍ
جنة عرضها األرض والسموات ،قاؿ تعاىلَ  :و َسا ِرعُوا إِ ََل َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجن ٍَّة
ِ
ت لِل ِ
ني ،وادلسارعة إىل ادلغفرة واجلنة تكوف ببذؿ
ض َها َّ
الس َم َاو ُ
َع ْر ُ
ْمتَّق َ
ات َو ْاْل َْر ُ
ض أُع َّد ْ ُ
ض َها َك َع ْر ِ
ض
اإلحساف وتقوى الرحن ،وقاؿ ادلوىلَ  :سابِ ُقوا إِ ََل َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
ضل َِّ
ت لِلَّ ِذين آمنُوا َِب َِّ
الس َم ِاء َو ْاْل َْر ِ
شاءُ َو َّ
اَّللُ ذُو
َّ
ض أ ُِع َّد ْ
اَّلل يُ ْؤتِ ِيو َم ْن يَ َ
َّلل َوُر ُسلِ ِو ذَلِ َ
َ َ
ك فَ ْ ُ
ض ِل ال َْع ِظ ِيم ،ولذلك أثىن هللا يف كتابو على أىل ادلسابقة وادلسارعة إىل اخلًنات ،وجعل
الْ َف ْ
ك الْم َق َّربو َن * ِِف جن ِ
ِ
َّات
السابِ ُقو َن َّ
منزلتهم يف أعايل اجلنات ،فقاؿَ  :و َّ
َ
السابِ ُقو َن * أُولَئ َ ُ ُ
ِ
الن َِّع ِيم * ثُلَّةٌ ِمن ْاْل ََّولِني * وقَلِ ِ
ين ،وقد بَِق َي -عباد هللا -من ىذا الشهر
يل م َن ْاْلخ ِر َ
َ
َ َ ٌ
عشرين يوما ،فمن كاف مقصرا فليبادر ،ومن كاف رلتهدا فليزدد من اخلًن ،فاألايـ سريعة والعمر
حلظات.
عباد هللا:
ِ
َهيةَ ِ
استِ ْغاللِِو َوا ْغتِنَ ِام ِو يف طاعة الرحن،
قَ ْد بَػ َ
الوقْت ألىل اإلميافَ ،و َحث َعلَى ْ
ٌن نَبينا  أ َّ َ
وؿ هللاِ
وحذر ِمن التػ ْف ِر ِ
ضييعِ ِو ابلعصياف ،فَػ َع ِن اب ِن َعب ٍ
اس َر ِض َي هللاُ َعْنػ ُه َما قَ َاؿ :قَ َاؿ َر ُس ُ
يط فِ ِيو َوتَ ْ
ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ك ،و ِ
ِ
سا قَ ْب َل ََخْ ٍ
ك قَ ْب َل
ص َّحتَ َ
سَ :شبَابَ َ
ك قَ ْب َل َى َرم َ َ
 لَر ُج ٍل َوُى َو يَعظُوُ «:ا ْغتَن ْم ََخْ ً
[رَواهُ احلَاكِ ُم
كَ ،و ِغنَ َ
ك قَ ْب َل َموتِ َ
كَ ،و َحياتَ َ
ك قَ ْب َل ُش ْغلِ َ
اك قَ ْب َل فَ ْق ِر َكَ ،وفَ َراغَ َ
َس َق ِم َ
ك» َ
ِِ
ِ
ض ْوا فِ ِيو
باد َم ْس ُؤولُو َف أ ََم َاـ هللاَ تَ َ
عاىل َعما أَفْػنَوا فيو أ َْع َم َارُى ْمَ ،وقَ َ
صح َحوُ]َ ،وأ ْ
َخبَػَر أَف الع َ
َو َ
فاضال وزمنًا شري ًفا كرمضاف ،فَػع ِن اب ِن مس ٍ
ب
عود َ ع ِن الن ِّ
أَوقَاتَػ ُه ْم ،فكيف إذا كاف وقتًا ً
َ ْ َْ
ِِ
آدم ي ِ
يام ِة ِم ْن ِع ْن ِد َربِِّو َح ََّّت يُسأ ََل َع ْن ََخْ ٍ
يم
قَ َاؿَ « :ال تَ ُز ُ
ول قَ َد ُم ابْ ِن َ َ َ َ
وم الق َ
سَ :ع ْن عُ ُم ِره ف َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
يما َعلِ َم؟»
يم أَنْ َف َقوُ؟ َوَما َذا َعم َل ف َ
يم أَبْالهُ؟ َوَمالو م ْن أ َ
سبوُ؟ َوف َ
َين ا ْكتَ َ
أَفْ نَاهُ؟ َو َع ْن َشبَابو ف َ
ِ
الرتمذي و َحسنَوُ ِ
األلباين].
َ
[رواهُ ّْ َ
فاجتهدوا -أاي ادلؤمنوف -واغتنموا ما بقي من الزماف ،فإف النعم ومنها الصحة والفراغ زوالةٌ،
فمن مل يشكرىا ابلقوؿ احلسن والعمل بعبادة هللا ،وإال داهتو األمراض وكثرت عليو ادلشاغل،
فحٌن ذاؾ يندـ على ما ّفرط ،وإذا أقبل على هللا يف قربه ،يتمىن أو يعود فيعمل الصاحلات،
حٌن يرى مقامو إما يف جنة جعلنا هللا وإايكم من أىلها ،وإما يف انر أجاران هللا وإايكم منها،
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ون * لَعلِّي أَ ْعمل ِ ِ
ب ارِجع ِ
يما
ت قَ َ
َح َد ُى ُم ال َْم ْو ُ
َ
ال َر ِّ ْ ُ
َُ َ
اء أ َ
صاِلًا ف َ
قاؿ سبحانوَ  :ح ََّّت إِذَا َج َ
خ إِ ََل يَ ْوِم يُ ْب َعثُو َن.
ت َك َّال إِنَّ َها َكلِ َمةٌ ُى َو قَائِلُ َها َوِم ْن َوَرائِ ِه ْم بَ ْرَز ٌ
تَ َرْك ُ
اللهم اجعلنا من ادلقبولٌن ،وال جتعلنا من اخلاسرين ادلردودين ،وآخر دعواان أف احلمد هلل رب
العادلٌن.
اْلطبة الثانية

احلمد هلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ هللا ،وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه ،وأشهد أف
ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ،وأشهد أف دمحما عبده ورسولو الذي أرسلو ربو رحة للعادلٌن.
أما بعد:

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

إف من أعظم ما ينبغي احلرص عليو يف ىذا الشهر وغًنه من األوقات :احلرص على أداء
الصدقة الواجبة وىي الزكاة ،والصدقة ادلستحبة على الفقراء وادلساكٌن وغًنىم من أىل احلاجة،
ِ
يؤخَره هللا ليزداد من التصدؽ والصاحلات ،قاؿ تعاىل:
بل إف العبد حاؿ االحتضار يتمىن أف ّ
ِ
ِ ِ
َج ٍل
ت فَ يَ ُق َ
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
ول َر ِّ
ب لَ ْوَال أَخ َّْرتَِِن إِ ََل أ َ
َ وأَنْف ُقوا م ْن َما َرَزقْنَا ُك ْم م ْن قَ ْب ِل أَ ْن ََيِِْتَ أ َ
قَ ِر ٍ
َجلُ َها َو َّ
ني * َولَ ْن يُ َؤ ِّخ َر َّ
اَّللُ َخبِريٌ ِِبَا
َص َّد َق َوأَ ُك ْن ِم َن َّ
يب فَأ َّ
الصاِلِِ َ
اء أ َ
سا إِذَا َج َ
اَّللُ نَ ْف ً
يسًنا،
تَ ْع َملُو َن ،قاؿ ابن كثًن( :كل ُم َفِّرط يندـ عند االحتضار ،ويسأؿ طوؿ ادلدة ولو شيئا ً
يستعتب ويستدرؾ ما فاتو ،وىيهات! كاف ما كاف ،وأتى ما ىو آت ،وكل حبسب تفريطو).
وعلى العبد أف يهتم بشأف زكاتو وأحكامها ،ويسأؿ عنها ،ويستفيت أىل العلم عما جيهل،
وعليو كذلك أف جيتهد يف صرفها يف مصارفها ،فكثًنوف ال يعلموف أف تذىب زكاهتم ،وال على
من وزعت ،وال كيف تصرؼ فيها من أخذىا ،أنت احملاسب عند هللا ،وأنت ادلسؤوؿ ،فاعرؼ
دلن تعطيها ،واسأؿ عن مصارفها ،ومن خًن الصدقات ما مجع بٌن صدقة أو زكاة وصلة رحم
كقريب فقًن أو مسكٌن أو مدين.
عباد هللا :حنن يف دار مٍََّر ولسنا يف دار َم َقٍّر ،كلنا نسًن إىل آجالنا ،وعن قريب سنصل،
وكلما مضى يوـ مضى شيء من عمران ،فاغتنموا أايمكم تسعدوا يف آخرتكم.
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