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 (الثبات على اإلميان بعد انقضاء رمضان)
 خالد بن ضحوي الظفريي

، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنُه وَنْستَ ْغِفرُُه، ونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وِمْن َسيِ َئاتِ   ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
َفََل َهاِدَي َلُه، وَأْشَهُد َأن َّلَّ إَِلَه ِإَّلَّ هللُا َوْحَدُه َمْن يَ ْهِدِه هللُا َفََل ُمِضلَّ َلُه، وَمْن ُيْضِلْل  أَْعَمالَِنا،

ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّلِلََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َوََّل ﴿ ََّل َشرِيَك َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه،
 .﴾ُمْسِلُمونَ ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ َوأَنْ ُتْم 

 عباد هللا:
ن أبواب م ثرية  ك  ب  حت لنا أبوات ِ وف ُ  ،من مواسم اخلريات عظيم   لقد مر  علينا موسم  

ها ون، وُحرم منتكاسلامل ل عنهافَ ائعون، وغَ ارع إليه الطَّ ل منها املتقون، وسَ احلسنات، نََ 
ا ها املقبول هنيئً أيَّ  ،يهز ِ عَ ا فن ُ وم منومن هذا احملر  ،يههن ِ املقبول فنُ  من ا َي عباد هللا منفالعاصون، 

ه ظَّ ومن كان ح ،نالغفراول و ه فيه القبكم بني من حظ  ، فصيبتك هللا مُ َب ها املردود جَ أيَّ و  ،لك
يامه اجلوع ه من صظَّ صائم حو  ،ه من قيامه السهرحظُّ  قائم   بَّ رُ  ؟!،فيه اخليبة واخلسران

 .، نسأل هللا القبول لنا ولكموالعطش
 هللا:عباد 
عد ذلك تمون ب يهمث ،كان السلف الصاحل جيتهدون يف إَتام العمل وإكماله وإتقانهلقد  

ل املؤمن مع هذا حاو  ،﴾لةيؤتون ما آتوا وقلوهبم وج﴿وهؤَّلء الذين:  ،هبقبوله وخيافون من رد  
، وإن وشفقةً  سانً إن املؤمن مجع إح): البصري احلسن الطاعات وحاله عند انتهائها، قال

إمنا ﴿ :ما قال تعاىلك  ،لعملِب مها منا لقبول العمل أشد اهتمامً و ناك(، و اوأمنً  نافق مجع إساءةً امل
 قد تقبل مين صَلة ألن أستيقن أن هللا): قال الدرداء  أيبعن  ،﴾يتقبل هللا من املتقني

من  قدمتمول ملا ه القبؤالسوا على هللا تعاىل ب، فأحل  (إيل  من الدنيا وما فيها أحبُّ  ،واحدة
 والثبات عليه إىل املمات. الطاعات،

 عباد هللا:
وحيات ه كله ا َر امل ؤمن كل ه عاع ة، إنَّه وإن انتهت هذه املواسم مبا فيها م ن الطاع ات، ف  نَّ ُعُم 

﴿َوَم   ا َ َلْق   ُت اجْلِ   نَّ  ت   ه وح   ده َّل ش   ريك ل   ه:اإلن   ا واجلِ   ن إَّل لعبادهللا م   ا  ل   ق ف    نَّ عب   ادة، 
ِبَّلس   تقامة عل   ى الطاع   ة والثب   ات عليه   ا إىل  وق   د أم   رن هللا ورس   وله ؛ يَ ْعبُ   ُدوِن﴾ لِ َواإِلن   َا ِإَّلَّ 
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، ﴾َواْعبُ ْد َربَّ َك َح َيَّ َتْتِيَ َك اْلَيِق نيُ ﴿املمات، ف املؤمن َّل ينته ع عن ه العم ل إَّل إذا ج اء األج ل، 
فَاْس  َتِقْم َكَم  ا ﴿ه  ذا م  ن أعظ  م اإلنع  ام والكرام  ة، ق  ال تع  اىل:  ن ف   ،وم  ن ُر ا الثب  ات واَّلس  تقامة

  بْ ِن َعْب ِد هللِا الث ََّقِف ع ِ  . َوَع ْن ُس ْفَيانَ ﴾ أُِمْرَت َوَمْن ََتَب َمَعَك َوََّل َتْطَغْوا ِإنَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصري  
قُ ْل: آَمْن ُت «اَل: قَاَل: قُ ْلُت: ََي َرُسوَل هللِا، ُقْل يل يف اإِلْسََلِم قَ ْوًَّل ََّل َأْسَأُل َعْنُه َأَحًدا بَ ْعَدَك. قَ 

ابْ   ُن تَ ْيِميَّ   َة َرهللِاَ   ُه هللاُ: )أَْعظَ   ُم اْلَكرَاَم   ِة لُ   ُزوُم ش   يإل اإلس   َلم ]َرَواُه ُمْس   ِلم ق. قَ   اَل  »ِِبهلِل مُثَّ اْس   َتِقمْ 
 اللَُّهمَّ أَِعنَّا َعَلى ذِْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك. اَِّلْسِتَقاَمِة(.

، فَاْس  تَ ْغِفُروُه إِ ْن ُك  لِ  َذنْ  ُك  ْم ِم  َن، َوَأْس  تَ ْغِفُر هللَا الَعِظ  يَم يل َولَ أَقُ  وُل َم  ا َتْس  َمُعو  نَّ  ُه ُه  َو الَغُف  وُر ب 
  .الرَِّحيمُ 

 اخلطبة الثانية
، َوالصَََّلُة َوالسَّ ََلُم َعلَ ى َرُس وِل هللِا، َهُد َأن َداُه، َوَأْش ْحِبِه َوَم ِن ات َّبَ َع ُه  َوَص هِ َوَعلَ ى آلِ  احلَْمُد ّلِلَِِّ

ُ َوْحَدُه ََّل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد أَ   ُدُه َوَرُسولُُه.مًَّدا َعبْ نَّ ُمَُ َّلَّ إَِلَه ِإَّلَّ اّلِلَّ
 َأمَّا بَ ْعُد:

  .َكَفاهُ َنَصَرُه َو وَ قَاُه، َفُأوِصيُكْم َونَ ْفِسع بِتَ ْقَوى هللِا، َفَمِن ات ََّقى هللَا وَ  
 :ِعَباَد للاِ 

وس نة رس وله  ي ن هللاإن م ن أعظ م م ا ينبغ ع اَّلعتن اء ب ه م ن األس باب ال ع تثب ت العب د عل ى د
  :حْلَاحَ  ُسَؤالَ هو ََ  ، اَتت ك حيسنو  أن يثبتك يف الدَُّعاءِ عليه  هللِا الث ََّباَت، َواإْلِ قلب ك َوَأَّلَّ يَزِي 

 َه  َديْ تَ َنا  تُ  زِْ  قُ ُلوبَ نَ  ا بَ ْع  َد ِإذْ نَ  ا ََّل َرب َّ  بع  د اى  دى، وق  د أرش  دن هللا تع  اىل إىل ه  ذا ال  دعاء بقول  ه:
َن َك   ا»قَ   اَل:  َع   ْن َعْب   ِد هللِا بْ   ِن َس   ْرِجَا . وَ َوَه   ْب لَنَ   ا ِم   ْن لَ   ُدْنَك َرهللْاَ   ًة ِإنَّ   َك أَنْ   َت اْلَوهَّ   ابُ 
َرَواُه ُمْسِلم ق، َواحْلَْوُر ] » بَ ْعَد اْلَكْوِر... َن احْلَْورِ وَُّذ مِ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َسافَ َر يَ تَ عَ 

قَ   اَل: َك   اَن  اَن  ََسَْع   الن َّ   وَّاِب بْ   نِ  َدِة. َوَع   نِ ل   ز َيَ بَ ْع   َد اْلَك   ْوِر َمَعنَ   اُه: الرُُّج   وُع ِإىَل الن ُّْقَص   اِن بَ ْع   َد ا
ُن َماَج  ْه َوَص  حََّحُه ]َرَواُه ابْ   »ُلوبَ نَ  ا َعلَ  ى ِدينِ  كَ ََي ُمثَ   بِ َت اْلُقلُ  وِب،  َ   بِ ْت ق ُ «يَ ُق  وُل:  َرُس  وُل اّلِلَِّ 
جع وا م  ن ع د رمض  ان، ف  س اجد بفاح ذروا عب  اد هللا م ن ت رك العب  ادة وهآ ر الق  رآن وامل اأْلَْلبَ اِيُّق.
َىَ ا ََّل َتُكونُ وا َك الَِّع نَ َقَض ْت َغزْ وَ  الغواية، ومن اإلميان إىل العصيان، فالعبة ِبخلواتيم، اىداية إىل

 .ِمْن بَ ْعِد قُ وَّة  أَْنَكاثً 
أن   ه ك   ان  -أَّل وه   و ش   وال-وس   نته يف ه   ذا ال    هر  أن م   ن ه   دي الن     عب   اد هللا اعلم   وا و 
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َم  ْن »ق ال:  أن الن    ب األنص  اري يص وم من ه س  تة أَيم، فف ع ص حيٍ مس  لم  ع ن أيب أي و 
، وذلك أن احلسنة بع ر أمثاىا فص يام «َصاَم َرَمَضاَن مُثَّ أَتْ بَ َعُه ِستًّا ِمْن َشوَّال  َكاَن َكِصَياِم الدَّْهرِ 

رمض  ان يقاب  ل ص  يام ع   رة أش  هر وص  يام س  تة  م  ن ش  وال يقاب  ل ش  هرين فك  ان ذل  ك َت  ام الس  نة 
ه  ذا الث  واب عل  ى إَت  ام ص  يام رمض  ان؛ فم  ن ك  ان علي  ه  لن    وكأمن  ا ص  ام ال  دهر. وق  د رت  ب ا

قضاء فليبادر ِبلقض اء، مث يص وم الس تة م ن ش وال وس واء  ص ام ه ذه الس ت متقطع ًة أو متص لة؛ 
فكل ذلك جائز، وليا من ذلك صيام يوم العيد الذي مضى ف ن صيام يوم العي د ُم رم  ومنه ع  

  .عنه
 ي   اة الطيب   ة يفوا ِبحلاجتنب   وا اخلط   اَي والس   يئات؛ لتف   و  فاجته   دوا إ    واي يف فع   ل الطاع   ات، و 

ُه ُم  ْؤِمن  فَ َلُنْحِييَ نَّ   نثَ  ى َوُه  وَ أُ  َأْو ال  دنيا، واألج  ر الكث  ري بع  د املم  ات. ﴿َم  ْن َعِم  َل َص  احِلًا ِم  ْن ذََك  ر  
 .ْعَمُلوَن﴾نُوا ي َ ا َكاَحَياًة عَيِ َبًة َولََنْآزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهْم ِبَِْحَسِن مَ 

 
 

 


