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 ملخص اخلطبة:

حتّدث  فضيلة الشيخ الدكتور عبداحملسن بن حممد القاسم عن فضائل شهر رمضان, ومنزلة اإلخالص يف الدين, وعمود اإلسالم 
الصالة, وقرينتها يف كتاب هللا الزكاة, وفضل اجلود واإلحسان إىل عباد هللا, والعناية بتالوة القرآن واالعتكاف يف رمضان, وحفظ 

 للغو واآلاثم.الصوم من ا

 

 اخلطبة األوىل

إّن احلمد هلل, حنمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده هللا فال مضل له, ومن يضلل 
آله وأصحابه, فال هادي له, وأشهد أّن ال إله إاّل هللا وحده ال شريك له, وأشهد أّن حممدًا عبده ورسوله, صّلى هللا عليه وعلى 

 وسّلم تسليما كثرياً..

 أّما بعد:   

 حّق التقوى, واستمسكوا من اإلسالم ابلعروة الوثقى. -عباَد هللا–فاتقوا هللا    

أيّها املسلمون: فّضل هللا الليايل واألايم بعَضها على بعض, واصطفى من الشهور شهرًا جعله هللا غرة شهور العام, أنزل فيه    
فيه أبواب اجلنان, وأغلق فيه أبواب النريان, وصّفد فيه الشياطني. َمْن صام هناره إميااًن واحتسااًب ُغفر له ما تقّدم من  القرآن, وفتح

 ذنبه, ومن قام ليله إمياانً واحتساابً ُغفر له ما تقّدم من ذنبه. وفيه ليلة خري ِمن ألف شهر.

ُقْل ِبَفْضِل اّللِّ َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك والرمحة, ُيستقبل ابلفرح واالستبشار,  مومسًا للعفو والغفران. شهر الفضل -سبحانه-جعله    
َّا ََيَْمُعونَ  ْليَـْفَرُحوْا ُهَو َخرْيٌ ّمِّ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتبَ   (, شرعه هللا لتحقيق التقوى58)يونس  فـَ َعَلْيُكُم الصِّ

 (.183)البقرة  َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  يَن ِمن قـَْبِلُكمْ الَّذِ 

 

عزيز, ال  -سبحانه–واإلخالص ركٌن يف قبول العمل, فإن دخله رايُء فسد, وإن خالطه دعاُء أموات أو استغاثة هبم حبط. وهللا    
ىن الشركاء عن الشرك, َمْن أشرَك معي "أان أغيف احلديث القدسي  -عّز وجلّ –يقبل من أحد عماًل كانت النية فيه لغريه, قال 

رواه مسلم. والعمل الصاحل املصحوب ابلتقوى يزيد ويبقى, والعمل وإن كان صاحلاً, لكن فسدت يف النيةُ غريي؛ تركُته وشرَكه" 
 (.23قان )الفر  َهَباء مَّنُثورًا َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناهُ   -سبحانه–يضمحّل, قال 

 

عليه الصالة –والصالة عمود اإلسالم وركنه الثاين, َمْن تركها مل تقبل منه بقيُة األعمال, ِمْن صياٍم أو حٍج أو إحسان, قال    
رواه مسلم. َوَمْن أصلح نيَّته مع هللا, وأدى الصلوات كما أمر, ووافق "بني الرجل وبني الشرك والكفر؛ ترُك الصالة"  -والسالم
 صيام وقام به حق القيام فقْد َظَفر.شهر ال

 

والزكاة قرينة الصالة يف كثري ِمن آي القرآن, وأصٌل ِمن أصول الدين, ُتطّهر النفس من البخل والشح, وتنمي املال وحتفظه,    
ُرُهْم  -جّل شأنه–وتنقل املرء إىل مصاّف األخيار الكرماء, قال  (, تقي املرء 103)التوبة  َوتـُزَكِّيِهم هِبَاُخْذ ِمْن أَْمَواِِلِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
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فََأمَّا َمن َأْعَطى َواتَـَّقى*َوَصدََّق   -عّز وجلّ –من عقوابت الذنوب, وتصرف عنه عظيم املصائب والكروب, قال 
ُرُه ِلْلُيْسَرى*َوَأمَّا َمن َبََِل َواْستَـْغىَن*وََكذََّب اِبحْلُْسىَن*َفَسنُـ  ُرُه لِْلُعْسَرىاِبحْلُْسىَن*َفَسنُـَيسِّ  (.10-5)الليل َيسِّ

 

ا أداء الزكاة أمارة الفالح, وبرهاٌن على اليقني. وهي حٌق من حقوق الفقراء, يعطيها الغين ِلم بال َمنٍّ وال إذالل. ُيكّمل املرُء هب   
أي –َأقْـرََع  ُشَجاًعا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َلهُ  ُمثِّلَ  زََكاتَُه, يـَُؤدِّ  فـََلمْ  َماالً  اّللَُّ  آََتهُ  َمنْ  " -عليه الصالة والسالم–دينه, وحيفظ هبا ماله, قال 

ُزَك,  َأانَ  َماُلَك, َأانَ  فَيُقوُل: , بِشْدقـَْيهِ  أي , بِِلْهزَِمتَـْيهِ  فَيْأُخذُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  يَُطوَّقُهُ  زَبِيبَـَتاِن, َلهُ  -ثعباانً  حَيَْسََبَّ  َوالَ   َتاَل النيب  ثَّ  َكنـْ
ُْم َسُيَطوَُّقوَن َما َبَُِلوْا ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِبَا آََتُهُم اّلّلُ ِمن َفْضِلِه ُهَو َخرْيًا ُْم َبْل ُهَو َشرٌّ ِلَّ ( رواه 180)آل عمران ِلَّ

 البخاري.
 

ا املسافر املنقطع, وتتألف القلوب, وهي ُمّدخرة عند هللا؛ ِمن الزكاة تُقضى الديون, وُتدفع هبا حاجة الفقري واملسكني, ويُعان هب   
 (.39)سبأ  أَنَفْقُتم مِّن َشْيٍء فـَُهَو ُُيِْلُفُه َوُهَو َخرْيُ الرَّازِِقنيَ  َوَما -عّز وجلّ –قرٌض مضاعٌف للغين, قال 

 

 وأجود ما يكون يف رمضان.أجوَد الّناس,  ورمضاُن موسُم البذل والعطاء, والرّب واإلحسان, وكان النيبُّ    
 

 اّللَُّ  َكانَ   َأِخيهِ  َحاَجةِ  يف  َكانَ   " َمنْ  -عليه الصالة والسالم–وإذا أراد هللا بعبده خرياً؛ جعل قضاء حوائج العباد على يديه, قال    
متفق يف الدنيا واآلخرة"  اّللَُّ  َسَتَهُ  ُمْسِلًما َسَتَ  َوَمنْ  , اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  تِ ُكُرابَ   ِمنْ  ُكْربَةً   َعْنهُ  اّللَُّ  فـَرَّجَ  ُكْربَةً   ُمْسِلمٍ  َعنْ  فـَرَّجَ  َوَمنْ  َحاَجِتِه, يف 

 : "وّما يُعلمك بعظيم الفضل يف هذا, أّن اخللَق عياُل هللا, وأحبُّهم إىل هللا؛ أرفُقهم بعياله".-رمحه هللا–عليه. قال ابن حجر 
 

ن سعيه إلصالح قلبه, ولن ُيصلح القلَب شيٌء مثُل القرآن, فهو النور واِلداية وما سعى ابُن آدم يف إصالح شيء أعظَم م   
والشفاء. تالوته من أجّل الطاعات وأفضل القرابت, من قرأ حرفًا منه فله حسنة, واحلسنة بعشر أمثاِلا, واملاهر به مع السفرة 

 الكرام الربرة, والذي يقرأه ويتتعتع به وهو عليه شاق؛ له أجران.
 

القرآَن يف هذا الشهر. والقرآن أُنزل لياًل, وتالوته لياًل أشد, ملواطأة القلب  ورمضان شهر القرآن, كان جربيل يُدارس النيبَّ    
 مع اللسان, فاجعلوا لبيوتكم حظاً من قراءته يف ليلكم وهناركم.

 

صرَف؛ ُكتب له قيام ليلة, وَمْن قامها يف ليايل رمضان وأفضل الصالة بعد املفروضة صالُة الليل, وَمْن قامها مع اإلمام حىت ين   
سيماهم يف وجوههم من  -رضي هللا عنهم-يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه. والصحابة  ُغفر له ما تقّدم من ذنبه. وكان النيب 

 أثر السجود.
 

عي يوم القيامة من ابب الصالة. وأقرب ما يكون وما سجد عبٌد هلل سجدًة إاّل رفعه هللا هبا درجًة, ومن كان من أهل الصالة؛ دُ    
 العبد من ربه وهو ساجد. فأقبلوا على صالتكم فرحني هبا, مستبشرين ِبا وعدكم هللا أبدائها.

 

والعبد ال غىن له عن ربه طرفة عني, والسعيد َمْن قـَُرَب من هللا إبنزال حوائجه إليه, بطلب مرغوٍب, أو زوال مرهوب, مع حتري    
قريب ِمْن سائليه, ووعد إبعطاء السائل حاجته,  -سبحانه–ان وهيئات اإلجابة, كالسجود, ووقت السحر, وهنار رمضان. وهو أزم
  َْوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكم  (, واإلكثار من دعاء هللا؛ ِمْن كمال العبودية له, ورفعُة العبد على قدر انكساره بني 60)غافر

 .يدي هللا
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, لتطهري القلب من األدران واخلطااي, وحملاسبة النفس من التقصري والتفريط, ولُتقبل واالعتكاف يف رمضان من سنن النيب    
 النفُس على هللا, لتتقي عنده درجات. فاجعل لشهرك من االعتكاف نصيبا.

 

خلطااي والسيئات, فأقبْل فيه على هللا ابلندم على التفريط, والعزم ورمضان مغنٌم للتوبة واإلانبة, يُقيل هللا فيه العثرات, وميحو فيه ا   
 حُيب اآليب إليه, ويفرح بتوبة التائب. -سبحانه–على جمانبة اآلاثم, وهو 

 

 فتعرضوا لنفحات ربِّكم, واستنزلوا الرزق ابالستغفار, فأايم رمضان معدودة. اليوَم نستقبله, وغداً نودعه.   
 

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكمْ  اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتبَ طان الرجيم أعوذ ابهلل من الشي ًما *َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  َعَلْيُكُم الصِّ َأايَّ
 .(184-183)البقرة مَّْعُدوَداتٍ 

 

والذكر احلكيم, أقول ما تسمعون, وأستغفر هللا يل ولكم ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم, ونفعين هللا وإايكم ِبا فيه من اآلايت 
 وجلميع املسلمني من كل ذنب, فاستغفروه, إنّه هو الغفور الرحيم.

 

 

 

 

 

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانه, والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن ال إله إاّل هللا وحده ال شريك له تعظيمًا لشانه, وأشهد أّن    
 نبينا حممداً عبُده ورسوله, صّلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه, وسّلم تسليما مزيداً..

 أيّها املسلمون: الدنيا سريعة الزوال, وشيكة االرحتال, وزوال بعضها مؤذٌن بزواِلا مجيعها.   

 على استدراك ما فات. وتعرضوا ورمضان موسم للرجوِع إىل هللا, والندِم على التفريط وما مضى ِمن سيئ األعمال, والعزمِ    
 لنفحات ربكم, فكم فيه من عتيق هلل من النار, وكم فيه ِمن فائز ابلرمحة والرضوان.

واحفظوا صومكم من الكذب والغيبة والرفث والفسوق, وطّهروا قلوبكم من احلسد واحلقد والضغائن, واجتهدوا يف طاعة ربكم,    
 رمات, وليكن شهركم مومسا لفعل اخلريات, والبعد عن السيئات.واحذروا ضياع أزمانكم يف اللهو واحمل

 ِإنَّ اّللََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ اَي أَيُـَّها الَِّذينَ  ّث اعلموا أّن هللا أمركم ابلصالة والسالم على نبيه, فقال يف حمكم التنزيل    
 , اللهّم صّل وسلم وابرك على نبيِّنا حممد.(56)األحزاب  ْسِليًماآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا تَ 
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وارض اللهم عن خلفائه الراشدين, الذين قضوا ابحلق, وبه كانوا يعدلون, أيب بكر وعمر وعثمان وعلّي, وعن سائر الصحابة    
 أمجعني, وعّنا معهم جبودك وكرمك اي أكرم األكرمني.

 

لمني, وأذّل الشرك واملشركني, ودّمْر أعداء الدين, واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً رخاًء وسائر بالد اللهّم أعّز اإلسالم واملس   
 املسلمني.

 

 اللهّم إاّن نسألك اإلخالص يف القول والعمل.   
 اللهّم تقبل من صيامنا وقيامنا, اللهّم تقبل مّنا الصيام والقيام.   
 يف اآلخرة حسنة, وقنا عذاب الّنار.ربنا آتنا يف الدنيا حسنة, و    
 ربنا ظلمنا أنفسنا, وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونّن من اخلاسرين.   
 اللهّم أعتق رقابنا من الّنار, اللهّم أدخلنا اجلّنة بغري حساب وال عذاب, برمحتك اي أرحم الرامحني.   
ع والة أمور املسلمني للعمل بكتابك, وحتكيم شرعك اي ذا اجلالل اللهّم وفق إمامنا ِلداك, واجعل عمله يف رضاك, ووفق مجي   

 واإلكرام.
 

َهى َعِن اْلَفْحَشاء ِإنَّ اّلّلَ َيَُْمُر اِبْلَعْدلِ عباَد هللا:  )النحل  َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرََب َويـَنـْ
90) 

 فاذكروا هللا العظيم اجلليل؛ يذكرْكم, واشكروه على آالئه ونعمه؛ يزدْكم, ولذكر هللا أكرب,
 وهللا يعلم ما تصنعون.


