
 ها قد دخل النصف من رمضان فهل تبت إىل ربك الرمحن
 خالد بن ضحوي الظفريي

، ََنَْمُدهُ وَنْسَتِعيُنهُ  وَنْستَ ْغِفرُُه، ونَ ُعوذُ ِِبهللِ ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا،  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
 َشرِيَك َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ لَُه، وَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي لَُه، وَأْشَهُد َأن َّلَّ إِلََه ِإَّلَّ هللاُ َوْحَدُه ََّل 

ا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ﴿ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اّلِلََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َوََّل ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّد  
 [.102َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن﴾ ]آل عمران:

 أَمَّا بَ ْعُد:
وَشرَّ األُُموِر ُُمَْدََثُُتا، ، مٍَّد فَِإنَّ َأْصَدَق احلَِديِث َكََلمُ هللاِ َعزَّ َوَجلَّ، وَخْْيَ اْْلَْدِي َهْدُي ُمَُ  

 وُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وُكلَّ ِبْدَعٍة َضَللٌَة، وُكلَّ َضَلَلٍة ِف النَّاِر.
ن مَ  ،فنفسه فيه هلل وانتصَ  ن منكم حاسبَ فمَ  ،فصَ شهر رمضان قد انتَ هو ها  عباد هللا:

من منكم عزم قبل غلق أبواب اجلنة أن يبين له فيها  ،رفمنكم قام ِف هذا الشهر حبقه الذي عَ 
أَّل إن شهركم قد أخذ ِف النقص فزيدوا أنتم ِف العمل فكأنكم به وقد  ،من فوقها غرف اغرف

  .فلَ وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خَ  ،فلَ فكل شهر فعسى أن يكون منه خَ  ،انصرف
 عباد هللا:

أقبلت على هللا تعاىل بتوبة من الذنوب والعصيان،  هذا الشهر شهر العتق من النْيان، فهل
 ، فقد تكون فيها من عتقاء هللاواألَيم موا ما بقي من الليايلنلتكون من أهل اجلنان، فاغت

عن أيب أمامة رضي ، وَي سعادة من عتقه هللا من اجلحيم، وكان من أهل النعيم املقيم. الكرام
، [رواه أمحد. ](هلل عز وجل عند كل فطر عتقاء) :قالهللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

إن هلل تبارك ) :عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا :عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قالو 
وإن لكل مسلم ِف كل يوم وليلة دعوة  -يعين ِف رمضان  -وتعاىل عتقاء ِف كل يوم وليلة 

 ]رواه أمحد[( مستجابة
، أن يستغل هذا الشهر ِف التوبة هللان، وكلنا أهل تقصْي ِف حق وإن على صاحب العصيا

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن والرجوع، فالصيام يكفر الذنوب ويشفع عند هللا لصاحبه، 
ورمضان إىل  ،واجلمعة إىل اجلمعة ،الصلوات اخلمس: )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

وعن عبد هللا بن عمر رضي ، [رواه مسلم(. ]مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ،رمضان



الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة : )هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
منعته النوم ِبلليل  :ويقول القرآن، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعين فيه

والشهداء ومن أراد أن يكون عند هللا من الصديقني [ رواه أمحد(. ]فيشفعان :قال ،يهفشفعين ف
عمرو بن مرة اجلهين رضي هللا عنه  عن، فَلممع بقية أركان اإلس رمضان وقيامه مفعليه بصيا

َي رسول هللا أرأيت إن شهدت أن َّل إله  :جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :قال
من فم ،إَّل هللا وأنك رسول هللا وصليت الصلوات اخلمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته

 [.وابن حبان ِف صحيحيهمارواه البزار وابن خزمية . ](من الصديقني والشهداء) :قال ؟أان
 عباد هللا:

ع عليك فرصة العمر ي  فتكون من أتباعه ِف رمضان، فيضُ  ،ك الشيطاننإَيك إَيك أن يستهوي
عد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املنرب فلما رقي صِف التوبة والرجوع إىل هللا ِف هذا الشهر، 

أاتين  :مث قال ،آمني :بة َثلثة فقالمث رقي عت ،آمني :مث رقي أخرى فقال ،آمني :قال، عتبة
 .آمني :فقلت ،َي ُممد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده هللا :جربيل عليه السَلم فقال

كرت عنده ومن ُذ  :قال .آمني :ومن أدرك والديه أو أحدمها فدخل النار فأبعده هللا فقلت :قال
 [ِف صحيحهرواه ابن حبان ] .آمني :فلم يصل عليك فأبعده هللا فقلت

 عباد هللا:
َي من بضاعته  ،َي من فرط ِف شهره بل ِف دهره وأضاعه ،َي من ضيع عمره ِف غْي الطاعة

وقائم  ،رب ص     ائم ح ه من ص     يامه اجلوع والعط ف ،التس     ويف والتفريس وبئس     ت البض     اعة
اجلَلل واإلكرام.  فر ط ِف الص       يام، و  يطع هللا ذا بل كيف حبال من .ح ه من قيامه الس       هر

بينا أان  :عن أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
 .إين َّل أطيقه :فقلت .اص         عد :فقاَّل ،فأخذا بض         بعي فأتيا يب جبَل وعرا ،انئم أاتين رجَلن

 :قلت. إذا أبصوات شديدة ،ِف سواء اجلبل فصعدت حىت إذا كنت .إان سنسهله لك :فقاَّل
فإذا أان بقوم معلقني بعراقيبهم  ،مث انطلق يب ،هذا عواء أهل النار :قالوا ؟ما هذه األص              وات

الذين يفطرون قبل حتلة  :َّلقا ؟من هؤَّلء :قلت :قال .مش   ققة أش   داقهم تس   يل أش   داقهم دما
يعين يفطرون قبل الغروب أو َّل  [.ِف ص              حيحيهما رواه ابن خزمية وابن حبان. ]ص              ومهم



إنه هو الغفور  أقول ما تس       معون، وأس       تغفر هللا يل ولكم من كل ذنب، يص       ومون رمض       ان.
 الرحيم.

 اخلطبة الثانية
ََلُم َعَلى رس   وِل هللِا، َوَعَلى آلِهِ  َلُة َوالس   َّ ، َوالص   َّ َهُد  احلَْمُد ّلِلَِِّ ْحِبِه َوَمِن ات ََّبَع ُهَداُه، َوَأش   ْ َوص   َ

َلهُ  ولُُه الَِّذي أَْرس     َ ا َعْبُدُه َوَرس     ُ َهُد َأنَّ ُُمَمَّد  رِيَك َلُه، َوَأش     ْ ُ َوْحَدُه ََّل ش     َ َربُُّه َرمْحَة   َأن َّلَّ إَِلَه ِإَّلَّ اّلِلَّ
 لِْلَعاَلِمنَي.

يُكْم  أَمَّا بَ ْعُد: َرُه َونَ فْ  -ِعَباَد هللاِ –َفُأوص       ِ ي بِتَ ْقَوى هللِا تَ َعاىَل، َفَمِن ات ََّقى هللاَ َوقَاُه، َوَنص       َ س       ِ
 وََكَفاُه.

إن من أفضل ما ينبغي للمؤمن العناية به مع الصيام ِف رمضان هو كثرة الصدقة  عباد هللا:
واإلحس     ان إىل الفقراء واملس     اكني واأليتام، فاجلمع بني الص     يام والص     دقة من موجبات اجلنة، 

علي رض              ي هللا عنه عن النيب فعن ء احلث على اجلمع بينهما ِف أكثر من حديث، وقد جا
، «نَّ ِف اجلَنَِّة ُغَرف ا تُ َرى ظُُهورَُها ِمْن بُطُوِِنَا َوبُطُوُِنَا ِمْن ظُُهورَِها)ص لى هللا عليه و س لم قال : 

؟  وَل اّلِلَِّ ِلَمْن َأطَاَب الَكََلَم، َوَأْطَعَم الطََّعاَم، َوأََداَم »قَاَل: فَ َقاَم أَْعرَايبٌّ فَ َقاَل: ِلَمْن ِهَي ََي َرس            ُ
وِف صحيح مسلم عن أيب هريرة  [رواه الرتمذي وحسنه األلباين] (الصِ َياَم، َوَصلَّى ِِبللَّْيِل َوالنَّاُس نَِيامٌ 

قال أبو بكر  من أصبح منكم اليوم صائما ؟)رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه و سلم أنه قال : 
: أان قال : من تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : أان قال : من تصدق بصدقة ؟ قال أبو بكر : 

(. إَّل دخل اجلنة ئأان قال : فمن عاد منكم مريض               ا ؟ قال أبو بكر : أان قال : ما اجتمعن ِف امر 
ملباعدة عنها وخص  وص  ا إن ض  م إىل ْي اخلطاَي واتقاء جهنم واكفمع بني الص  يام والص  دقة أبلت ِف تفاجل

الص        دقة تطفىء )حديث معاذ عن النيب ص        لى هللا عليه و س        لم قال :  ففي ،ذلك قيام الليل
رواه ( ]اخلطيئ  ة كم  ا يطفىء امل  اء الن  ار وقي  ام الرج  ل من جوف اللي  ل يعين أن  ه يطفىء اخلطيئ  ة

لمة القبور ص          وموا يوما كان أبو الدرداء يقول : ص          لوا ِف ظلمة الليل ركعتني ل و [، الرتمذي
 . تصدقوا بصدقة لشر يوم عسْي لنشورشديدا حره حلر يوم ا

 


