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 أعّدوا لشهر رمضان العدة ففيه تفتح أبواب اجلنة
 خالد بن ضحوي الظفريي

 
، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنهُ  ا وِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسنَ  وُذ ِِبللِ ، ونَ عُ رُهُ وَنْستَ ْغفِ  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ

 َوْحَدُه ََّل َشرِيَك ن َّلَّ إَِلَه ِإَّلَّ هللاُ أَ ، وَأْشَهُد  َلهُ اِديَ َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ َلُه، وَمْن ُيْضِلْل َفََل هَ 
 تُ َقاتِِه َوََّل ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ َوأَنْ ُتْم وا ات َُّقوا اّلِلََّ َحقَّ ِذيَن َآَمنُ ا الَّ هَ ا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ﴿ََي أَي   َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّد  

 [.102ُمْسِلُموَن﴾ ]آل عمران:
 أَمَّا بَ ْعُد:

وِر وَشرَّ األُمُ ، مٍَّد ِي َهْدُي ُمَُ ْْلَدْ ا فَِإنَّ َأْصَدَق احلَِديِث َكََلُم هللِا َعزَّ َوَجلَّ، وَخْيَ  
  النَّاِر.ِف  َضَلَلٍة ، وُكلَّ لَةٌ ُُمَْدََثُُتا، وُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وُكلَّ ِبْدَعٍة َضَل

 عباد هللا:
عات،  الطاف ْلا والسنوات، والناس بني مستغلٍ  الشهورالساعات، وتسي و َتضى األَيم 

ألجور ايه من ما فقبل علينا شهر رمضان، و وبني منشغٍل ف الشهوات وامللذات، وها قد أ
سابقة إىل ، واملخلياتاملسارعة إىل ِبولقد أمران هللا تعاىل واحلسنات، واخلي والربكات، 

 س ارُِعوا ِإَل  م ْغِفر ة  و   الطاعات، لنكون من أهل جنٍة عرضها األرض والسموات، قال تعاىل: 
املغفرة واجلنة  ، واملسارعة إىلِقي   لِْلُمتَّ دَّتْ  ُأعِ السَّم او اُت و اْْل ْرضُ ِمْن ر بُِّكْم و ج نَّة  ع ْرُضه ا 

ع ْرِض ك   ع ْرُضه ا  ج نَّة  ْن ر بُِّكْم و  مِ س اِبُقوا ِإَل  م ْغِفر ة   تكون ببذل اإلحسان وتقوى الرمحن، 
يِه م ْن ي ش اُء و اّللَُّ ُذو ف ْضُل اّللَِّ يُ ْؤتِ  ِه ذ ِلك  لِ ُرسُ  و  السَّم اِء و اْْل ْرِض ُأِعدَّْت لِلَِّذين  آم ُنوا ِِبّللَِّ 

ف  موجعل منزلته سارعة إىل اخليات،، ولذلك أثىن هللا على أهل املسابقة واملاْلف ْضِل اْلع ِظيمِ 
 ثُ لَّة   *ِعيِم ِت النَّ ِف ج نَّا *بُون  ك  اْلُمق رَّ ُأول ئِ  *و السَّاِبُقون  السَّاِبُقون   أعايل اجلنات، فقال: 

عظم أفالصرب على الطاعات من  ،عد ة لَلجتهادا الو ، فأعدو ق ِليل  ِمن  اْْلِخرِين   *ِمن  اْْل وَِّلي  
 .أبواب اجلهاد
 عباد هللا:

َ نَبي نا  ، لرمحنف طاعة ا ، َوَحثَّ َعَلى اْسِتْغَللِِه َواْغِتَناِمهِ ألهل اإلميانَأَهِ يََّة الَوْقِت  َقْد َبنيَّ
َر ِمَن الت َّْفرِيِط ِفيِه َوَتْضييِعهِ  ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ِبلعصيان َوَحذَّ ، فَ َعِن ابِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
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  و ِصحَّت ك  ق  ْبل  :»لَِرُجٍل َوُهَو يَِعظُُه ، : ش ب اب ك  ق  ْبل  ه ر ِمك  اْغت ِنْم َخ ًْسا ق  ْبل  َخ ْس 
، و غِ  ، و ح يات ك  ق  ْبل  م وِتك  س ق ِمك  ، و ف  ر اغ ك  ق  ْبل  ُشْغِلك  ]َرَواُه احلَاِكُم « ن اك  ق  ْبل  ف  ْقِرك 

، َوَقَضْوا ِفيِه َأوقَاَُتُمْ  ،َوَصحََّحُه[، َوَأْخرَبَ َأنَّ الِعباَد َمْسُؤوُلوَن أََماَم هللَا َتعاىَل َعمَّا أَف َْنوا ِفيِه أَْعَماَرُهمْ 
َل  »قَاَل:  َعِن النَّبِ   ، فَ َعِن اْبِن َمْسعوٍد ت ا فاضَل  وزمن ا شريف ا كرمضانفكيف إذا كان وق

: ع ْن ُعُمرِِه ِفيم  أ فْ ن اُه؟  ُم اْبِن آد م  ي وم  الِقيام ِة ِمْن ِعْنِد ر بِِّه ح َّتَّ ُيسأ ل  ع ْن َخ ْس  ت  ُزوُل ق د 
]َرواُه « و ع ْن ش ب اِبِه ِفيم  أ ْبالُه؟ و م اِلِه ِمْن أ ين  اْكت س بُه؟ و ِفيم  أ نْ ف ق ُه؟ و م اذ ا ع ِمل  ِفيم ا ع ِلم ؟

 مذي  َوَحسََّنُه األلباِن [.الت ِْ 
 عباد هللا:

رح به ن نفوحق لنا أ ،قلوب املسلمني فرحة مستبشرة مبقدم شهر رمضانَّلشك أن 
هو شهر ف شهور،من ال ما ليس ف غيهواألجور، فقد أعد هللا فيه من الفضل  ،ونستبشر

، بها تقدم من ذنمفر له ِب  غحتسافمن صامه إمياان  وا، من أركان اإلسَلم ركن االصيام الذي ميثل 
 ليلة خي من فيه، هذنب هو شهر القيام فمن قام رمضان إمياان  واحتساِب  غفر له ما تقدم من

قدم من غفر له ما ت تساِب  واح من قامها إميا ان ،نزل فيها القرآنهي ليلة القدر اليت أُ  ،ألف شهر
 ذنبه. 

بره ما َّل ته وتدتَلو و م أن جيتهد ف قراءته وفيه يشرع للمسل ،هو شهر القرآن فيه أنزل
وكان  ،ناسجود الأ كان رسول هللا  فقد ،هو شهر الرب واجلود والبذل والعطاء ،جيتهد ف غيه

فرض هللا  ،كشهر مبار  ،أاتكم شهر رمضان «: أجود ما يكون ف رمضان. قال النب 
 لل ،الشياطني ه مردةفي وتغل ،وتغلق فيه أبواب اجلحيم ،تفتح فيه أبواب السماء ،عليكم صيامه

ائي وصححه ]رواه أمحد والنس »من حرم خيها فقد حرم ،فيه ليلة خي من ألف شهر
 األلباِن[.

 ما ومن خي ،عدادسن استه أحأبن نستعد ل ي  رِ إن شهرا  هبذه املثابة ومومسا  هبذا القدر حَ 
لم أحكام كذا تعو  ،يهافوالتفقه  ،بتعلم أحكام الصيام والقيامْلذا الشهر املسلم ستعد به يَ 

شكل يل عما لسؤاااحرص على و  ،شيئا  منهما ف هذا الشهر اَّلعتكاف واَّلعتمار ملن أراد
وجه هللا الصة لانت خفإن العبادة َّل ينتفع هبا صاحبها إَّل إذا ك ،عليك من أحكام الصيام

  عليه وسلم. وكانت موافقة ْلدي رسول هللا صلى هللا
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بل دخول قضاء قىل الإمن كان عليه شيء من رمضان الفائت ومل يقضه فليبادر عباد هللا: 
قضي ما فاته ر أن يحلاضوعليه بعد أن يصوم رمضان ا ،فإن مل يفعل لغي عذر أمث ،رمضان عليه

 وأن يطعم عن كل يوم مسكينا . 
 ،ْلما  َثلثقني َّلشهر أبحد طريَّل يصوم املسلمون إَّل إذا ثبت دخول ال هأنواعلموا 

 ،حلساب الفلكيربة ِبعَّل و  ،فبإَتام شعبان ثَلثني يوما   رَ فإن مل ي ُ  ،رؤية هَلل رمضان ا:وه
ف الصيام،  ه عادةان لكَّل جيوز تقدم رمضان بصيام يوم أو يومني إَّل ملن   اعلموا كذلك أنهو 

  َعْنُه قَالَ َة َرِضَي اّلِلَُّ َريْ رَ  هُ َعْن َأِب يح أما الصيام قبله بيوم لَلحتياط فهذا َّل جيوز، ففي الصح
َمنْيِ ِإَّلَّ َرُجٌل َكاَن ْوِم يَ ْوٍم َوََّل يَ وْ َمَضاَن ِبصَ رَ ُموا َقدَّ ََّل ت َ ) :قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ َصلَّى اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 .(َيُصوُم َصْوم ا فَ ْلَيُصْمهُ 
 يم.ر الرحإنه هو الغفو  ولكم من كل ذنب،أقول ما تسمعون، وأستغفر هللا يل 

 اخلطبة الثانية
، َوالصَّ  َلُة َوالسَّ  ََلُم َعلَ  ى رس  وِل هللِا، وَ  اُه، َوَأْش  َهُد ِه َوَم  ِن ات َّبَ  َع ُه  دَ لِ  ِه َوَص  ْحبِ آَعلَ  ى احلَْم  ُد ّلِلَِِّ

ُ َوْح   َدُه ََّل َش   رِيَك لَ   ُه، َوَأْش   هَ  ا ُد َأنَّ َأن َّلَّ إِلَ   َه ِإَّلَّ اّلِلَّ ِذي أَْرَس   َلُه َرب    ُه َرمْحَ   ة  َعْب   ُدُه َوَرُس   ولُُه الَّ    ُُمَمَّ   د 
 لِْلَعاَلِمنَي.

 أَمَّا بَ ْعُد:
 َكَفاُه.َو  َوقَاُه، َوَنَصَرُه  ات ََّقى هللاَ تَ ْقَوى هللِا تَ َعاىَل، َفَمنِ َونَ ْفِسي بِ  -ِعَباَد هللاِ –َفُأوِصيُكْم 
 عباد هللا:

شهر ومل يغفر له، فيا على من أدركه هذا ال رسول هللا وأم ن السَلم ليه جربيل عدعا 
 ِبب خي لكم الشهر هذا وكلنا أهل تقصي وذنوب، اجعلوا !وَي أيها املذنبون !املقصرون اأيه

ب، فسه واتناسب حف عودتكم إىل ربكم، والتخلص من مجيع الذنوب واآلَثم، فالسعيد من 
 كم تفلحون(.ون لعلؤمنإىل هللا مجيعا أيه امل قبل على هللا يوم احلساب، )وتوبواقبل أن يُ 

، وصان القيامو يام فالسعيد من اغتنم أَيمه ولياليه ِبلطاعات، واجتهد ف إحسان الص
، وَي !رطنية املفحسر  جوارحه عن اخلطاَي واآلَثم، ورجع إىل ربه ذي اجلَلل واإلكرام. وَي

 واملنكرات. لعصيانهل ا جتعلنا من أ، اللهم اجعلنا من أهل الطاعات وَّل!ندامتهم يوم الدين


