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 رمضان موسم اخلري والربكة

 خلطبة األوىلا

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال ُمِضلَّ 
لو، ومن ُيضِلل فال ىادَي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن حممًدا عبده ورسولو، صلَّى 

 وسلَّم تسليًما كثريًا. هللا عليو وعلى آلو وأصحابو

 أما بعد:

 حقَّ التقوى، وراِقبوه يف السرِّ والنجوى. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها ادلسلمون:

والتذلُّل لو، قال تعاىل:  -سبحانو  -أشرُف األعمال ما فيو عزُّ ادلخلوق بطاعة اخلالق، وال طريق إليها إال بعبادتِو 
يًعا اْلِعزَّةُ  َفِللَّوِ  اْلِعزَّةَ  يُرِيدُ  َكانَ  َمنْ   .[01: فاطر] َجَِ

 

 : "كلما ازداد العبُد حتقيًقا للعبوديَّة ازداد كمالُو وعَلت درجُتو".-رمحو هللا  -قال شيخ اإلسالم 

 .[64: ىود] ُمِنيبٌ  َأوَّاهٌ  حَلَِليمٌ  ِإبْ َراِىيمَ  ِإنَّ وهللا تعاىل أثََن على خليِلو بأدائِها، فقال: 

 .[03: طو] فَاْعُبْدِن  َأنَا ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  اّللَُّ  َأنَا ِإنَِّن َم الرمحن هبا، فقال: وأمَر كلي

، فكان يصوُم يوًما ويُفِطر يوًما، وينام نصَف الليل ويقوم -سبحانو  -كثرَي العبادة لو   -عليو السالم  -وكان داود 
 ثُ َلَثو ويناُم ُسُدَسو.

 اّللََّ  َأنَّ  اْلِمْحَرابِ  يف  ُيَصلِّي قَائِمٌ  َوُىوَ  اْلَماَلِئَكةُ  فَ َناَدْتوُ وىو يتعبَُّد هللا،  -السالم عليو  -وجاَءت الُبشرى لزكريا 
ُركَ   .[28: عمران آل] بَِيْحَي  يُ َبشِّ

 .[25: مرمي] فَاْعُبُدوهُ  َورَبُُّكمْ  َربِّ  اّللََّ  َوِإنَّ لقوِمو:  -عليو السالم  -وقال عيسى 
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اِكرِينَ  ِمنَ  وَُكنْ  فَاْعُبدْ  اّللََّ  َبلِ : -صلى هللا عليو وسلم  -تعاىل لنبيِّنا حممٍد وقال هللا  ، فامتَثَل [55: الزمر] الشَّ
 أمَر ربِّو، فكان ُيصلِّي من الليل حىت ترَِم قَدماه، ويعتِكُف لياِلَ يف العام. -صلى هللا عليو وسلم  -النيب 

َا ُقلْ بأنو يعُبد هللا وحَده ال شريك هللا، فقال: وأمَره هللا أن ُُيرِبَ الناَس   ِبوِ  ُأْشِركَ  َواَل  اّللََّ  َأْعُبدَ  َأنْ  أُِمْرتُ  ِإَّنَّ
 .[25: الرعد]

 .[2: قريش] اْلبَ ْيتِ  َىَذا َربَّ  فَ ْليَ ْعُبُدواوأمَر هللا كفَّاَر قريٍش بصرف العبادة لو ون ما ِسواه، فقال: 

جود هلل؛ فإنك ال »على كثرة التعبُّد هلل وحَده، فقال:  -ليو وسلم صلى هللا ع -وحثَّ النيب  عليك بكثَرة السُّ
 ؛ رواه مسلم.«تسُجُد هلل سجدًة إال رفَعك هللا هبا درجًة، وحطَّ عنك هبا خطيئةً 

 ِمنْ  َوالَِّذينَ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي ُكمُ رَبَّ  اْعُبُدوا النَّاسُ  َأي َُّها يَاوألَزَم تعاىل َجيَع اخللق بعبادتِو؛ إذ ىي احلكمُة من خلِقهم، 
ُقونَ  َلَعلَُّكمْ  قَ ْبِلُكمْ   .[10: البقرة] تَ ت َّ

 .[66: احلج] رَبَُّكمْ  َواْعُبُدوا َواْسُجُدوا ارَْكُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَاوأمَر ادلؤمنني بالقيام هبا، فقال: 

 و هللا حتت ظلِّ عرِشو.وإذا نشأَ ادلسلم من ِصَغره على العبادة أظلَّ 

ًعا تَ َراُىمْ ووصَف هللا الصحابَة بكثرة الصالة والتضرُّع إليو، فقال يف وصِفهم:  ًدا رُكَّ  اّللَِّ  ِمنَ  َفْضاًل  يَ ْبتَ ُغونَ  ُسجَّ
ُجودِ  َأثَرِ  ِمنْ  ُوُجوِىِهمْ  يف  ِسيَماُىمْ  َوِرْضَوانًا  .[18: الفتح] السُّ

"فالصحابُة خُلَصت نيَّاُُتم وحُسَنت أعماذُلم، فكلُّ من نظَر إليهم أعَجبوه يف ََستهم  :-رمحو هللا  -قال ابن كثري 
 وىدِيهم".

؛ قال البزَّاُر عن شيخ اإلسالم -رمحهم هللا  -وعلى ىذا النَّهج الَقومي من خشية هللا وكثرة عبادتِو ساَر سَلُف األمة 
ع-رمحو هللا  - مبثِلو؛ ألنو كان قد قَطَع ُجلَّ وقِتو وزمانِو فيو، وكان إذا أحَرم بالصالة  : "أما تعبُُّده فإنو قلَّ أن َسُِ

 تكاُد تتخلَُّع القلوُب ذلَيَبة إتيانِو بَتكبرية اإلحرام".

 : "وال أعرُف يف ىذا العاََل يف زمانِنا أكثَر عبادًة منو".-رمحهم هللا  -عن ابن القيم  -رمحو هللا  -وقال ابن كثري 

: مرمي] ِلِعَباَدتِوِ  َواْصَطرِبْ  فَاْعُبْدهُ ىي ُروح العبد وسعادتُو، وجيُب الصرُب عليها يف احلرِّ والُقّر، قال تعاىل: والعبادُة 
54]. 
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: احلجر] اْلَيِقنيُ  يَْأتَِيكَ  َحىتَّ  رَبَّكَ  َواْعُبدْ : -عز وجل  -وحلاجة العبد ذلا فال أَمَد ذلا ينَقِضي يف احلياة، قال 
88]. 

ضِل هللا الساِبغ على خلِقو يُعيُد عليهم كلَّ عاٍم شهًرا ُمبارًَكا جعَلو مغنًما للتعبُّد يف ليِلو وهنارِه، ومن كرِمو أن نوَّع ولف
 ذلم فيو الفضائَل والطاعات.

شهٌر ُمبارٌك  أتاُكم رمضان،: »-عليو الصالة والسالم  -وىا ىي أياُمو وليالِيو قد أزَِفت مليئًة خبرياُِتا وبرَكاُتا، قال 
فرَض هللا عليكم ِصياَمو، تُفَتُح فيو أبواُب السماء، وتُغَلُق فيو أبواُب اجَلحيم، وتُغلُّ فيو مَرَدُة الشياطني، هلل فيو ليلٌة 

 ؛ رواه مسلم.«خرٌي من ألِف شهر، من ُحرَِم خريَىا فقد ُحرِم

ي ادلسلمون فيو ركًنا من أركان اإلسالم، تنطِلُق فيو ال عليو الصالة  -نفوُس إىل ادلُنافَسة يف الصاحِلات، قال يُؤدِّ
 ؛ متفق عليو.«إذا دخَل رمضان فُ تَِّحت أبواُب اجلنة، وُغلَِّقت أبواُب جهنَّم، وُسلِسَلت الشياطني: »-والسالم 

َق : "وإَّنا تُفتَُّح أبواُب اجلنة ليعُظم الرجاُء، ويكثُر العمُل، وتتعلَّ -رمحو هللا  -قال ابن العرب  ق بو اذِلَمم، ويتشوَّ
 إليها الصاِبُر، وتُغلَُّق أبواُب النار لُتخَزى الشياطني، وتِقلَّ ادلعاِصي".

قال : »-عليو الصالة والسالم  -وثواُب الصيام ليست احلَسنُة فيو بعشر أمثاذِلا، وإَّنا أجُره بغري حساٍب، قال 
 ؛ متفق عليو.«نا أجِزي بوهللا: كلُّ عمِل ابن آدَم لو إال الصيام؛ فإنو ِل وأ

: "األعماُل كلُّها ُتضاَعُف بعشر أمثاذِلا إىل سبعمائِة ضعٍف إال الصيام؛ فإنو ال ينحِصُر -رمحو هللا  -قال ابن رجٍب 
 تضعيُفو يف ىذا العَدد؛ بل ُيضاِعُفو هللا أضعافًا كثريًة بغري حصِر عَدد".

، قال وكما أن الصائَِم أجورُه بال حصٍر، فذنوبُو با من صاَم رمضان : »-عليو الصالة والسالم  -لصوم تُغَفُر وحتطُّ
م من ذنِبو  ؛ متفق عليو.«إميانًا واحِتسابًا ُغِفَر لو ما تقدَّ

م من ذنِبو.  فيو ليلٌة خرٌي من ألِف شهر، من قاَمها إميانًا واحِتسابًا ُغِفر لو ما تقدَّ

آُن الكرمُي نزَل يف رمضان، وكان جربيُل يُداِرُس نبيَّنا القرآَن يف لياِل وحتفُّ الصياَم أعماٌل عظيمٌة يف رمضان؛ فالقر
 رمضان، ومن تاله ناَلو من الربكة والضياء واذلداية بقدر ُقربِو منو، ومن قرَأه تضاَعَفت لو األجوُر بقدر إخالِصو فيو.
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ثالثٌة ال تُردُّ دعوُُتم: الصائُِم حىت يُفِطر، واإلماُم »: -عليو الصالة والسالم  -والصائُِم ُمنكِسٌر بني يَدي ربِّو، قال 
: وعزَّيت؛ ألنُصرنَِّك ولو بعد  العادُل، ودعوُة ادلظلوم يرفُعها هللا فوق الَغمام ويفَتُح ذلا أبواَب السماء، ويقوُل الربُّ

 ؛ رواه الرتمذي.«حني

اعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ  َقرِيبٌ  فَِإّنِ  َعنِّ  ِعَباِدي َسأََلكَ  َوِإَذاوأنزَل هللا قوَلو:  ، أنزذَلا بني [075: البقرة] َدَعانِ  ِإَذا الدَّ
 آيات الصيام إمياًء باإلكثار من الدعاء يف رمضان.

 واخلرُي يأيت باخلري؛ فالقرآُن والصياُم دليالِن لكل طاعٍة وخرٍي.

اِِمة، وادلُتصدِّ  : -سبحانو  -ُق موعوٌد بادلغفرة والِغََن، قال واإلنفاُق يف رمضان يتساَبُق إليو ذوو النفوس الشَّ
ْيطَانُ   .[157: البقرة] َوَفْضاًل  ِمْنوُ  َمْغِفَرةً  يَِعدُُكمْ  َواّللَُّ  بِاْلَفْحَشاءِ  َويَْأُمرُُكمْ  اْلَفْقرَ  يَِعدُُكمُ  الشَّ

ُر لو أعمالُو، قال  ُق تتيسَّ قَ ( 4) ىَوات َّقَ  َأْعَطى َمنْ  فََأمَّا: -عز وجل  -وادلُتصدِّ ُرهُ ( 5) بِاحْلُْسََن  َوَصدَّ  َفَسنُ َيسِّ
 .[6 -4: الليل] لِْلُيْسَرى

أعظَم الناس صدقًة، وال يستكِثُر شيًئا أعطاه، وال يُردُّ سائاًل، وكان العطاُء  -صلى هللا عليو وسلم  -وكان النيب 
 يُعطيو أعظَم من ُسرور اآلِخذ مبا يأُخذه.مبا  -عليو الصالة والسالم  -والصدقُة أحبَّ شيٍء إليو، وكان ُسرورُه 

يو وتُزكِّيو؛ فِطب هبا نفًسا، وابُذل هبا كفِّا ُر ادلاَل وتُنمِّ ، والزكاُة من أركان ىذا الدين، ال يقوُم اإلسالُم إال هبا، ُتطهِّ
 يعِرُض لك. وواِس هبا حمروًما أو يتيًما، وأخِلص هبا قلًبا، واحَذر التسويَف يف إخراِجها، فال تعلُم ما

وكما أن أبواَب ادلغفرة مفتوحٌة يف أيام رمضان، فهي ُمشَرعٌة أيًضا يف ليالِيو؛ فصالُة الرتاويح من أسباب ادلغفرة يف 
م من ذنِبو: »-عليو الصالة والسالم  -رمضان، قال   ؛ متفق عليو.«من قاَم رمضان إميانًا واحِتسابًا ُغِفر لو ما تقدَّ

ة»ىت ينصِرَف ُكِتَب لو قياُم ليلة، ومن صلَّى مع إمامو ح ؛ متفق عليو. ويف لفٍظ: «وُعمرٌة يف رمضان تعِدُل حجَّ
ًة معي»  «.تعِدُل حجَّ

والطاعاُت إذا تواَلت قِدَمت بشائُر النصر إىل ادلؤمنني، وغزوُة بدر استفَتَحت تلك االنِتصارات يف رمضان، وغزوُة 
ة ذلا من السنة اخلا ِمسة يف رمضان، وفتُح مكة ودخوُل الناس يف دين هللا أفواًجا وكسُر األصنام  اخلنَدق كانت الُعدَّ

رار يف رمضان.  كان يف رمضان، وىدُم مسِجد الضِّ
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والعاقُل ال يهِدُم أو يُنِقُص عباداتو ادلُتنوِّعة يف رمضان وغريه، ومن كمال الصوم الواِجب ِحفظُو من نواِقِصو من 
: -عليو الصالة والسالم  -ادلُحرَّم، أو االنِشغال بادلُلِهيات وإضاَعة األوقات، قال الكِذب والِغيَبة والنظر إىل 

؛ رواه «الصياُم ُجنٌَّة؛ فإذا كان يوُم صوِم أحدِكم فال يرُفث وال يصَخب، فإن سابَّو أحٌد أو شاََتَو فليُقل: إن صائِمٌ »
 البخاري.

رِغَم أنُف رجٍل دخَل عليو رمضان مث : »-عليو الصالة والسالم  -ومن فاتَو الُغفراُن يف رمضان فهو احملروم، قال 
 ؛ رواه الرتمذي.«انسَلَخ قبل أن يُغَفر لو

 وبعد، أيها ادلسلمون:

ُف إىل العبادة ويفرُح بأدائِها، وإذا دخَل فيها أدَّاىا بإخالٍص هلل واتِّباٍع للنيب  صلى هللا عليو وسلم  -فاُلسلُم يتشوَّ
 قِبَلها هللا منو وضاَعَف أجورَه ذلا.، إن فعَل ذلك -

 ومن اخلُُلق مع هللا: ادلُسارعُة بأوامره بكلِّ اسِتبشاٍر وُسرور.

ْنسَ  اجلِْنَّ  َخَلْقتُ  َوَماأعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:   .[45: الذاريات] لِيَ ْعُبُدونِ  ِإالَّ  َواإْلِ

ياكم مبا فيو من اآلياِت والذكِر احلكيم، أقول ما تسَمعون، بارك هللا ِل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعن هللا وإ
 وأستغفر هللا ِل ولكم وجلميع ادلُسلمني.

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيِقِو وامِتنانِو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنِو، 
 ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو، وسلَّم تسليًما مزيًدا.وأشهد أن نبيَّنا حممًدا عبُده 

 أيها ادلسلمون:

: اإلكثاُر من صيام -صلى هللا عليو وسلم  -من أمارة التوفيق للطاعة: االسِتعداُد ذلا بعبادٍة قبَلها، ومن ىدِي النيب 
هور، قاَلت عائشُة   -صلى هللا عليو وسلم  -: "ما رأيُت النيب -ها رضي هللا عن -شعبان توِطَيًة لصيام أفضل الشُّ

 يف شهٍر أكثَر منو صياًما يف شعبان"؛ متفق عليو.

يف  -صلى هللا عليو وسلم  -ومن كان يصوُم من أول شعبان فلو أن يصوَم يف نصِفو األخري، وَل يثُبت عن النيب 
 ال يف أوِلو وال ُمنتَصِفو وال آخرِه. فضِل شعبان شيٌء ِسوى اإلكثار من صوِمو، وليست فيو ليلٌة فاِضلةٌ 
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 -صلى هللا عليو وسلم  -: "قياُم ليلة النصف من شعبان َل يثُبت فيها شيٌء عن النيب -رمحو هللا  -قال ابن رجب 
 وال عن أصحابِو".

هلل واالقِتداء  ، وادلُوفَُّق من َجَع بني إخالِص العمل-صلى هللا عليو وسلم  -وخرُي اذلدِي ما شَرعو نبيُّنا حممٌد 
 .-عليو الصالة والسالم  -بالنيب 

ِإنَّ هللَا َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ يَا مث اعلموا أن هللا أمرَكم بالصالِة والسالِم على نبيِّو، فقال يف حُمَكم التنزيل: 
 .[45: األحزاب] َأي َُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا حممٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلق وبو كانوا يعِدلون: أب بكٍر، 
، وعن سائر الصحابِة أَجعني، وعنَّا معهم جُبوِدك وكرِمك وفضِلك يا أكرم األكرمني.  وُعمر، وُعثمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا اللهم أِعزَّ اإلسالم وادل سلمني، وأِذلَّ الشرك وادلشركني، ودمِّ
 رخاًء وسائر بالد ادلسلمني.

د كلمَتهم  اللهم أصِلح أحواَل ادلسلمني يف كل مكان، اللهم اصِرف عنهم الفنَت ما ظهر منها وما بَطن، اللهم وحِّ
 ، اللهم اصِرف عنهم شرَّ عدوِّك وعدوِّىم يا قوي يا عزيز.وصفَّهم على احلق يا رب العادلني

اللهم انُصر ادلُستضَعفني من ادلسلمني يف كل مكان، اللهم ُكن ذلم ُمعيًنا ونصريًا، وُمؤيًِّدا وظهريًا، اللهم وأِدر دوائَِر 
 السوء على عدوِّك وعدوِّىم يا قوي يا عزيز.

و يف ِرضاك، ووفِّق َجيَع والة أمور ادلسلمني للعمِل بكتابك، وحتكيِم شرعك يا اللهم وفِّق إمامنا ذلُداك، واجَعل عملَ 
 ذا اجلالل واإلكرام.

 اللهم إنا نسأُلك اإلخالَص يف القول والعمل.

نْ َيا يف  آتَِنا رَب ََّنا  .[110: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َويف  َحَسَنةً  الدُّ

 عباد هللا:

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اّللََّ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ  َتذَكَّ
 .[81: ]النحل
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  أكرب، وهللا يعلم ما تصنعون.فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على آالئو ونعمو يزِدكم، ولذكر هللا

 


