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 الرابح واخلاسر يف رمضان
 

 د. انصر بن دمحم األمحد
 اخلطبة على اليوتيوبرابط 

https://www.youtube.com/watch?v=OSevPeu
1vl8 

 : اخلطبة األوىل
 .. إف احلمد هلل

ال شك أف بلوغ شهر رمضاف نعمة كربى ال يقّدرىا حق  أما بعد: أيها ادلسلموف:
قدرىا إال احملبوف لرهبم ادلشتاقوف إىل رضاه، وإف َمن أحسن استشعار ىذه النعمة 

ت كانت حسرًة ما بعدىا حسرة، وأي خسارة أعظم فإهنا إف فات ،ابدر ابغتنامها
من أف يدخل ادلرء فيمن عناىم ادلصطفى حبديثو على منربه يف مسألة بينو وبني 

من أدرؾ شهر رمضاف فلم يغفر لو، فدخل النار فأبعده هللا قل: "جربيل األمني: 
أضاع  ، فمن ُحـر ادلغفرة يف شهر ادلغفرة فماذا يرجتي؟! ومن"آمني، فقلت: آمني

 .موسم اخلريات فمىت يسابق وينافس يف أعماؿ الرب؟!
فَعْن َعِطيََّة ْبِن  ،إف استشعار ىذه النعمة وشكر هللا عليها، ىو مفتاح القبوؿ

َا َعْبٍد َجاَءْتُو َمْوِعظٌَة ِمَن اَّللَِّ يف ِديِنوِ "ُبْسٍر، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  نػََّها فَإِ  ،أديم
نِْعَمٌة ِمَن اَّللَِّ ِسيَقْت إِلَْيِو، فَِإْف قَِبَلَها ِبُشْكٍر، َوِإال َكاَنْت ُحجًَّة ِمَن اَّللَِّ َعَلْيِو لِيَػْزَداَد 
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وإف من نعم هللا تعاىل على  " أخرجو البيهقي.هِبَا ِإْْثًا َويَػْزَداَد اَّللَُّ َعَلْيِو هِبَا َسَخطًا
ل العبد ىذه النعمة ابلشكر قبّ ر ورمحاتو، فإذا تَ عباده إدراؾ نفحات ىذا الشه

واغتنم الشهر يف الصاحلات، فاز برضا رب األرض والسموات. وِلَ ال ورمضاف 
منحة عظيمة تضاعف فيو احلسنات، وتعظم فيو السيئات، وتفتح فيو أبواب 

 اجلنات، وتقبل فيو التوبة إىل هللا من ذوي اآلاثـ والسيئات.
ليفتح هللا برمحتو أبواب األجر واخلري على عباده، وتكثر فيو أتيت أايـ رمضاف 

ُسبل اكتساب احلسنات، مع ما اختص هللا بو ىذا الشهر العظيم من مضاعفة 
وكرًما منو على عباده، فينادي  األعماؿ الصاحلة، فضًًل من هللا عز وجلأجور 

" أقصر ابغي الشراي ابغي اخلري أقبل، واي "مناٍد يف أوؿ ليلة من رمضاف فيقوؿ: 
 رواه الًتمذي.

وبرغم ما يف ىذا الشهر ادلبارؾ من أعماؿ صاحلات، ورغبة الصاحلني يف اإلكثار 
من العبادات والدعاء، والتوسع يف ادلعروؼ والبذؿ، وتفريج الكرابت، إال أف 
بعض الناس أرخص لياليو مبتابعة الفضائيات، والسهر يف غري طائل، والنـو غالب 

إذا انقضى شهر الصياـ خرج حبصيد اذلشيم، فًل دلاؿ فيو مجع، وال النهار، ف
 لآلخرة ارتفع، فريبح الناس وىو اخلاسر.

إف الذي يطالع بًلد ادلسلمني وكيفية استقباذلا لشهر رمضاف يف أيها ادلسلموف: 
ىذه األايـ، جيد بوًًن شاسًعا بني ما نفعلو يف زماننا من مظاىر استقباؿ شهر 

كاف عليو النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابو مهنع هللا يضر، فالسلف رمحهم هللا كانوا يدعوف   رمضاف، وما
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هللا تعاىل ستة أشهر حىت يبلغهم رمضاف، فإذا بلغوه اجتهدوا يف العبادة فيو، 
أما أصحاب الفضائيات  ودعوا هللا سبحانو ستة أشهر أخرى أف يتقبلو منهم.

ظمهم يستعد لرمضاف قبل رليئو بستة حبشد أشهر واإلذاعات يف زماننا، فإف مع
ادلسلمني يف أايـ وليايل  ادلمثلني وإنتاج أضخم ادلسلسًلت واألفًلـ للعرض على

 رمضاف!.
إذا ذىبت إىل األسواؽ وادلتاجر واجلمعيات  وقبل دخوؿ شهر رمضاف أبايـ،

ة، وكأهنم ستجد الناس جيمعوف أصنافًا وألواًًن من الطعاـ والشراب بكميات كبري 
 عة وليس على شهر التقوى والصياـ!.مقبلوف على حرب ورلا

والساعات وتقرب فيها إىل  عيد حقًّا من اغتنم مواسم الشهور واألايـوإف الس
مواله مبا فيها من وظائف الطاعات، فعسى أف تصيبو نفحة من تلك النفحات 

ات، وينجو من فيسعد هبا سعادة من أيمن بعدىا من النار وما فيها من اللفح
الغفلة ادلهلكة فإف الغفلة ضيعت عمر كثري من الناس واستهلكت لياليهم 

زؿ ادلوت بساحة أحدىم يستذكر ما فرط فيو، والت ساعة ػوأايمهم، وحني ين
 مندـ.

من أراد هللا بو خريًا حبَّب إليو اإلدياف وزيّنو يف قلبو، وكرَّه إليو أيها ادلسلموف: 
اف فصار من الراشدين، ومن أراد بو شرًّا خلَّى بينو وبني الكفر والفسوؽ والعصي

نفسو، فأتبعو الشيطاف فحبَّب إليو الكفر والفسوؽ والعصياف فكاف من الغاوين. 
ولذا جيب احلذر من ادلعاصي، فكم سلبت من نعم! وكم جلبت من نقم! وكم 
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رًا من أىلها فما بقي منهم من أح د! كم أخذت خرّبت من ِداَير! وكم أخلت َدايَّ
 .من العصاة ابلثأر! كم زلت ذلم من آاثر!

رج منو وىناؾ أمور كثرية إذا اجتمعت على العبد أفسدت عليو شهر رمضاف وخ
 ، ومن ىذه األمور:خاسرًا
 :  الغفلة عن النية وعدـ احتساب األجر:أوًلا

كثري من الناس إذا اعتاد مساع النصوص الشرعية ادلتعلقة برمضاف وبغريه من 
واسم الشرعية أغلق مسامعو، وِل يعد يتدبر يف ىذه النصوص، فضًًل عن أف ادل

الوعاظ والعلماء  يث ادلعاين اليت فيها، فإذا مسع مثًًل يستنبط من اآلايت واألحاد
 َمنْ "يف رمضاف يذكروف حديث َأِب ُىَريْػَرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُو َعْن النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنو قَاَؿ: 

ـَ َرَمَضاَف ِإديَاًًن  ـَ ِمْن َذْنِبِو، َوَمْن َصا َلَة اْلَقْدِر ِإديَاًًن َواْحِتَسااًب ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ ـَ لَيػْ قَا
ـَ ِمْن َذْنِبوِ  ، اكتفى بسماعو األوؿ وِل يعد يتدبر يف "َواْحِتَسااًب ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ

اعلم اي عبد هللا  ا الشهر الفضيل.معانيو، ويغفل عن اإلدياف واالحتساب يف ىذ
 ،أنك ما تركت الطعاـ والشراب، وابتعدت عن ادلعاصي والشهوات إال هلل وحده

طلًبا لرضاه، واستجابة ألمره، فًل يهمّنك أحد من الناس، علم أو ِل يعلم، 
ِإالَّ "فصومك هلل وخوفك هلل، وذلذه ادلعاين اجلميلة قاؿ هللا يف احلديث القدسي: 

ـَ فَِإنَُّو يل َوَأًَن َأْجزِي ِبِو، َيدَُع َشْهَوَتُو َوطََعاَمُو ِمْن َأْجِليالصِّ  ، إًذا  " رواه مسلم.َيا
فالصياـ عبادة خفية بينك وبني هللا ال يعلم هبا إال هللا، فمن صاـ هبذه ادلعاين 
 وجد حًلوة الصياـ، وشعر بلذة رمضاف، فأقدـ على األعماؿ الصاحلة أديا إقداـ.
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إمهاؿ الصلوات من األمور اليت خيسر العبد فيها كثريًا من أجر الصياـ:  نياا:اث
 اخلمس، وأتخريىا عن وقتها، وأداؤىا بكسل ومخوؿ:

وىذا من أعظم أسباب خسارة رمضاف، فمن ِل حيرص على الفرائض وِل يقم 
ابلواجبات، فكيف تُرجى منو النوافل؟! بل كيف يرجى منو استغًلؿ رمضاف؟! 

صلى الرجل يف آخر الوقت الصًلة ينقرىا نقر الغراب، فكيف دلن كاف ىذا رمبا 
حالو أف يستغل رمضاف يف طاعة هللا والفوز فيو؟! بل ىذا خيشى على صيامو أال 

 يقبل، والعياذ ابهلل.
 السهر يف غري طاعة:اثلثاا: 

وىو من أعظم أسباب خسارة رمضاف، وكيف يرجى دلن سهر طواؿ الليل يف غري 
ة أف يفوز برمضاف؟! فتجد أكثر الناس جيلسوف طواؿ الليل مع األقارب أو طاع

مع األصحاب وتذىب الساعات ابلقيل والقاؿ، ولعب الورؽ، وتتبع القنوات 
الفضائية، ورمبا جلسوا حىت وقت السحر ِل يقرؤوا حرفًا من كتاب هللا، أليست 

 .الساعات الطواؿ من رمضاف يف كل ليلة مبثل ىذا؟! خسارة أف تضيع ىذه
 كثرة األكل والشرب عند اإلفطار والسحور:رابعاا: 

يصيب  ة األكل والشرب واإلفراط يف ذلك فضًًل عن أنو يقّسي القلب،فكثر 
، فًل يتلذذ بصًلة وال يتدبر القرآف،  اإلنساف ابخلموؿ والتخمة، فريغب يف النـو

َما َمؤَلَ "قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  ،ىذا فيو من اخلسارة ما هللا بو عليمو  ،وال يستطيع القياـ
ـَ ُأُكًَلٌت يُِقْمَن ُصْلَبُو، فَِإْف َكاَف اَل زَلَالََة  آَدِميٌّ ِوَعاًء َشرًّا ِمْن َبْطٍن حِبَْسِب اْبِن آَد
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فإذا أراد العبد أف يصح  اه الًتمذي." رو فَػثُػُلٌث ِلطََعاِمِو َوثُػُلٌث ِلَشرَاِبِو َوثُػُلٌث لِنَػَفِسوِ 
فإف مما يًتتب على كثرة األكل والسهر:   ،جسمو ويقل نومو فليقلل من األكل

كثرة النـو واخلموؿ والكسل. ولو ًنـ العبد يف الليل ساعات جللس بعد صًلة 
 الفجر يذكر هللا، ويقرأ القرآف، وأصبح طواؿ هناره طيب النفس نشيطًا.

 
 ابرؾ هللا ..
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 : خلطبة الثانيةا
 احلمد هلل ..

إذا عرؼ العبد قدر نعمة هللا عليو، وقدرىا حق قدرىا، أما بعد: أيها ادلسلموف: 
ربح. والعكس ابلعكس وال يظلم ربك أحًدا. وإف من ادلعينات على الربح يف شهر 

 رمضاف أمور كثرية، منها ما يلي:
 تعظيم شعائر هللا:أوًلا: 

و وقيامو من شعائر هللا تعاىل، وإف رضا ادلسلم ال شك أف شهر رمضاف وصيام
عن ربو تبارؾ وتعاىل، ورضاه مبا اختاره لو وفرضو عليو، وتعظيم ما عظمو هللا 

َذِلَك )تعاىل:  هللا ىو من تعظيم هللا وتعظيم حرمات هللا، قاؿ ،وإقامة حدوده
ٌر لَُّو ِعنَد رَبِّ  َذِلَك )(، وقاؿ تعاىل: 0ٓ:  )احلج (وَوَمن يُػَعظِّْم ُحُرَماِت اَّللَِّ فَػُهَو َخيػْ

 (.03:  )احلج (َوَمن يُػَعظِّْم َشَعائَِر اَّللَِّ فَِإنػََّها ِمن تَػْقَوى الُقُلوب
وإف من تعظيم هللا تعاىل يف شعرية رمضاف تعظيم حرمات الشهر، ولزـو ما أمر 

عصية أيًضا هللا أبدائو، واجتناب نواىيو وزلرماتو، فإذا كانت الطاعة فيو عظيمة فادل
تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َفًَل تَػْعَتُدوَىا َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ )تعاىل: هللا خطرية، قاؿ 

 (.332:  )البقرة (َفُأولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموف
وإف تعظيم حرمات هللا تعاىل واحًتاـ أوامره وامتثاذلا، ومعرفة نواىيو واجتناهبا، ذلو 

وسبيل للنجاح، ودليل على اإلدياف، وبرىاف على اإلحساف، طريق إىل الفًلح، 
 وسبب للغفراف.
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 تلمح األجر والبصر ابلعواقب:اثنياا: 
إذا تلمح العبد األجر فيما يعمل وتبصر بعواقب عملو، دفعو ذلك دفًعا إىل اتباع 
مراضي هللا تبارؾ وتعاىل وعدـ التفريط يف طاعتو. وتدبر معي ىذا احلديث اجلليل 

ُ َعْنُو يَػُقوُؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ صلى  َعنْ  َع َأاَب ُىَريْػَرَة َرِضَي اَّللَّ ِت أَنَُّو مسَِ َأِب َصاِلٍح الزَّايَّ
 :ُ ـَ فَِإنَُّو يل َوَأًَن َأْجزِي "هللا عليو وسلم: قَاَؿ اَّللَّ َيا ـَ َلُو، ِإالَّ الصِّ ُكلم َعَمِل اْبِن آَد

ـُ ُجنٌَّة،  َيا َوِإَذا َكاَف يَػْوـُ َصْوـِ َأَحدُِكْم َفًَل يَػْرُفْث َواَل َيْصَخْب، فَِإْف َسابَُّو ِبِو، َوالصِّ
َأَحٌد َأْو قَاتَػَلُو فَػْليَػُقْل ِإيّنِ اْمُرٌؤ َصائٌِم. َوالَِّذي نَػْفُس زُلَمٍَّد بَِيِدِه خَلُُلوُؼ َفِم الصَّائِِم 

ِإَذا أَْفطََر َفرَِح، َوِإَذا  ،ائِِم فَػْرَحَتاِف يَػْفَرُحُهَماَأْطَيُب ِعْنَد اَّللَِّ ِمْن رِيِح اْلِمْسِك. لِلصَّ 
 " متفق عليو.َلِقَي َربَُّو َفرَِح ِبَصْوِموِ 

وىذا احلديث يدعوًن يف مواضع منو إىل متلح األجر وبياف عاقبة العمل الصاحل، 
م، ، وكذا ختيل فرحة الصائ"إال الصياـ فإنو يل وأًن أجزي بو"فتخيل قولو تعاىل: 

اه يفرح عند فطره أبمرين، ابستكماؿ صـو اليـو الذي مّن هللا عليو بصيامو، وقوّ 
عليو، ويتناوؿ ما أحل هللا لو من طعاـ وشراب، ويفرح عند لقاء ربو مبا جيده عند 

 ربو مدخرًا لو من أجر الصياـ.
 اختاذ القدوة احلسنة:اثلثاا: 

سنة لو، ذلو من طرؽ النجاة إف اختاذ ادلسلم دلن سبقوه من الصاحلني قدوة ح
فإف احلي ال تؤمن عليو الفتنة. ولذلك أف يلجأ العبد يف  ،وسبل الفوز يف اآلخرة

رمضاف إىل سري السلف يقوي عزديتو ويعلي مهتو، فيطالع ِسرَيىم، وينظر يف 
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كل ىذا يدفعو إىل مزامحة الصاحلني، ومتابعة السلف الصاحل الذين    ،أحواذلم
ف أحواؿ خاصة مع شهر الصياـ، إذ كانوا ينتظروف رمضاف كانت ذلم يف رمضا

بشوؽ وحنني متخذينو شهر مضمار وسباؽ إىل هللا تعاىل، فإذا دخل رمضاف  
كانوا قليًًل من الليل ما يهجوف وابألسحار ىم يستغفروف، يبيتوف لرهبم سجًدا 

 وقياًما، فيصبحوف شعثًا غربًا صفرًا، ولكنهم فازوا ابلنعيم وزايدة.
 احلذر من اللصوص:مما يعينك على أف تربح يف رمضاف: ابعاا: ر 

يكثر اللصوص يف رمضاف، لصوص الطاعة، ممن يريدوف للمؤمن اخلسارة، فتكثر 
متابعة الشاشات، واإلعداد اخلًلب لؤلفًلـ وادلسلسًلت، وبرامج ادلسابقات، 

 من وىناؾ السهرات الرمضانية، وخياـ اإلفطار والسحور، وغري ذلك الكثري
مفسدات الشهر ولصوصو، ولذا جيب احلذر من ىؤالء اللصوص وااللتجاء هلل 

 تبارؾ وتعاىل أف أيخذ بيد العبد للهداية ويوفقو للطاعة وحيميو من ادلفسدين.
 تذكر األحبة الراحلني:خامساا: 

فإف مما يعلي وينمي قيمة ىذه النعمة تذكر  ،إذا كاف إدراؾ رمضاف من أجلِّ النَِّعم
حبة الراحلني الذين ماتوا قبل رمضاف، فكم غّيب ادلوت من صاحب، ووارى األ

من محيم ساحب، وكم اكتظت األِسرَّة ابدلرضى الذين تتفطر قلوهبم وأكبادىم، 
ويبكوف دًما ال دموًعا حىت يصوموا يوًما واحًدا من أايـ رمضاف، أو يقوموا ليلة 

 .هوف!واحدة من لياليو، ولكن حيل بينهم وبني ما يشت
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د من الطاعات، والتقرب إىل وإف طوؿ العمر والبقاء على قيد احلياة فرصة للتزو 
ابلعمل الصاحل. فرأس ماؿ ادلسلم ىو عمره، لذا احرص على هللا عز وجل 

اـ معك العاـ ادلاضي أوقاتك وساعاتك حىت ال تضيع ُسًدى، وتذكر َمْن صَ 
؟! وختيل أهنم خرجوا إىل الدنيا مث أين ىم اآلف بعد أف غيبهم ادلوت وصلى العيد!

اليـو فماذا يصنعوف؟! سيبحثوف عن حسنة واحدة، وىا ىو شهر اخلريات بني 
 يديك فاغتنمو.

 لعلو آخر رمضاف:سادساا: 
على اغتناـ ىذا الشهر ادلبارؾ، وتذكر حاؿ إخواف لك كانوا  احرص أخي ادلسلم

تتهم آجاذلم فقضوا قبل ابألمس معك فحضروا رمضاف وقاموا وصلوا وصاموا، مث أ
أف يدركوا رمضاف اآلخر، فهم اآلف يف قبورىم مرهتنوف أبعماذلم، فتذكر حاذلم 
ومصريىم وجد يف عمل الصاحلات، فإهنا ستنفعك وأنت أحوج ما تكوف إليها، 
وتذكر حاؿ إخواف لك آخرين أدركوا رمضاف وىم على األسرَِّة البيضاء ال حوؿ 

ا أهنم ال يستطيعوف أف ذلم وال قوة، يتجرعوف مرا
ً
رة ادلرض، ويزيدىم حسرة وأدل

 يشاركوا ادلسلمني ىذه العبادة.
وأنت ال تدري ىل تعيش للعاـ ادلقبل أـ يكوف ىذا ىو آخر رمضاف، فصم صـو 

 مودع عسى أف نكوف من ادلرحومني.
 

 اللهم ..


