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 رمضان ربيع المؤمن
 ه3/9/1439

 د. ناصر بن محمد األحمد
 الخطبة على اليوتيوب:رابط 

https://www.youtube.com/watch?v=EaHPZQ
XAfGM 
 : الخطبة األولى

 .. إن احلمد هلل
حنمد اهلل جل وعال على أن بّلغنا مجيعًا شهر رمضان،  أما بعد: أيها املسلمون:

ووصلت البشارة إىل املنقطعني بالوصل، وإىل  فاحلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه.
عي، ويا املنيبني بالعفو ، واملستوجبني النار بالعتق، فيا غيوم الغفلة عن القلوب تقشَّ

مشوس التقوى واإلميان اطلعي، ويا صحائف أعمال الصائمني ارتفعي، ويا قلوب 
دين اسجدي لربك واركعي، ويا عيون  الصائمني اخشعي، ويا أقدام املتهجِّ

رض اهلوى ابلعي ماءك أاجملتهدين ال هتجعي، ويا ذنوب التائبني ال ترجعي، ويا 
ت يف هذه األيام موائد اإلنعام للُصوَّام ويا مساء النفوس أقلعي، فما منكم  ،قد ُمدَّ

 إالَّ َمن ُدِعي، فيا مهم املؤمنني أسرعي.
 كيف أنسى وَمْن يف الناس ينساهُ ف  اجلوانح يف األعماق سكناُه  بني

 حني ألقاهُ  ل كياينيهتزُّ ك  عاٍم لنا لُْقيا ُُمَبَّبٌة يف كل 
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 وكيف ال وأنا بالروح أحياهُ   العني بالقلب باآلذان أرقبه ب
 ساعاهتا ما أحيالها وأحالهُ  حتلو به اللُّقيا وإن قصرت  والليل

 كأنه الدم يسري يف خالياه  وكلهم بات بالقرآن مندجماً 
 القلب َأوَّاهُ والروح خاشعة و   ألُذن سامعٌة والعني دامعٌة فا

 ،افعلوا اخلري دهرَكم، وتعرَّضوا لنفحات رمحة اهلل" :مرفوعاً   عنهعن أنس رضي اهلل
أخرجه الطرباين  ."فإن هلل نفحات من رمحته يصيب هبا من يشاء من عباده

 بإسناد صحيح.
من ُرحم يف رمضان فهو املرحوم، ومن ُحرِم خريه فهو احملروم، وَمن مل يتزوَّد ملعاده 

 ،ر  عنه مواسم الطاعات وأيام القربات ُعْطالً فهو امللوم، والناصح لنفسه ال خت
 ر ما نالوا الربَّ إالّ بالربِّ.فإن األبرا

والتقوى حكمة الصوم والصوم عنوانه اإلخالص،  : ال عْدل له وال مثل،الصوم
َياُم َكَما ُكِتَب عَ ) :اهلل تعاىل العليا، قال َلى يَاأَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

 (.183 :)البقرة (الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقون
الغاية الكبرية من الصوم، وصوم القلوب للتقوى واخلشية من اهلل تعاىل  فإعداد

ُروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم ) :الزاخر هلذه األمةرمضان شعور بقيمة اهلدي  َولُِتَكب ِّ
 (.185 :لبقرة)ا (َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرون

 د والقوامة والسيادة على البشرية.إعداد لألمة اليت فُِرض عليها اجلها :والصوم
 النفوس، والصائمون هم السائحون. يف : حييي املراقبة هلل تعاىلوالصوم
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 تشريفًا لقدره وتعريفاً  ،من دون العبادات : أضافه اهلل إىل نفسه تعاىلوالصوم
 بعظيم فخره.

ا فإن الكرمي إن كان بنفسه املتوِّلِّ للجزاء دلَّ هذ ،الدرجاترفعة  :الصومويف 
رين.و  على شرف العطاء وسرعته، واهلل تعاىل  مالئكته يصلُّون على املتسحِّ

 فارة للخطيئات، وُجّنة من النار.ك  :والصوم
قيا يوم العطش األكرب، و يف الصيف يُورث ال :والصوم  ،يف الشتاء الغنيمة الباردةسُّ

الرَّيَّان باب يف اجلنة ملعاشر الصوَّام، سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، و كما قال ر 
ال يدخل معهم أحٌد سواهم، فإذا دخلوا أُغلق من ورائهم، من دخل فيه شرب، 
ومن شرب ال يظمأ أبداً، فطوىب ملن أظمأ نفسه ليوم الريِّ الكامل، طوىب ملن 

َبع األكرب، طوىب ملن ت رك شهوات حياة عاجلة ملوعِد غيٍب َجوَّع نفسه ليوم الشِّ
فابسط أنامل الرجاء إىل من عنده الرّي  ،مل يَ َره، مىت اشتد عطشك إىل ما هتوى

 :الكامل، وقل
 ويوم لقاكم ذاك ِفْطُر صيامي  كلها   ّذات دهريَ وقد صمُت عن ل

من ُختم له بصيام يوم " :بيل إىل اجلنات، قال صلى اهلل عليه وسلمس :الصوم
قال  :قال وعن أيب مالك األشعري رضي اهلل عنه حديث صحيح. "ةدخل اجلن

إّن يف اجلنة ُغرفًا يُرى ظاهرها من باطنها، " :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ها اهلل ملن أطعم الطعام، وأالن الكالم، وتابع الصيام،  وباطنها من ظاهرها، أعدَّ

 .رواه أمحد وابن حبان. "وصلى الليل والناس نيام
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 ابة.فهي مستج ،يشفع لصاحبه يوم القيامة، ودعوة الصائم ال تُ َردُّ  :صومال
فرحة عند فطره، وفرحة عند  :والصوم وقيام الليل شعار األبرار، وللصائم فرحتان

 ائم أطيب عند اهلل من ريح املسك.لقاء ربه، وُخُلوف فم الص
وفري للطاعات، رقَّة للقلب وصيانة للجوارح، وُجنٌَّة من املعاصي، وت :الصوم

اجلوع  ألنه إذا صام وشعر بأمل ،وتكثري للصدقات، وإحسان إىل ذوي احلاجات
 سارع إىل إطعام اجلائعني.

فطوىب لقوم عرفوا معىن الصوم، فدفعهم صوم رمضان إىل اإلكثار من صوم النافلة 
 م صائماً قائماً.فكان رمضاهنم دائماً وشّواهل

يومًا يف سبيل اهلل بعَّد اهلل وجهه عن النار  من صام" :قال صلى اهلل عليه وسلم
 وأخر  الرتمذي عن أيب أمامة رضي اهلل عنه. رواه البخاري ومسلم "سبعني خريفاً 

من صام يومًا يف سبيل اهلل جعل اهلل " :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال
اهلل عنه  فما مات عمر رضي. "بينه وبني النار خندقًا كما بني السماء واألرض

حىت سرد الصوم، وقُتل عثمان رضي اهلل عنه وهو صائم، وصام داود بن أيب هند 
حيمل معه غداءه،  أربعني سنة ال يعلم به أهله، وكان خزّازاً  مفيت أهل البصرة

 .فيتصّدق به يف الطريق
ُن ُهًدى لِّلنَّاِس َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنزَِل ِفيِه الُقْرَءا) :أيها املسلمون: قال اهلل تعاىل
َن اهلَُدى َواْلُفْرَقان َناٍت مِّ َلٍة ) تعاىل:وقال  (،185 :)البقرة (َوبَ ي ِّ ِإنَّا أَنزَْلَناُه يف لَي ْ

بَ  نزل القرآن من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا  .3 :الدخان (ارََكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمنِذرِينمُّ



5 

 

 
 

على ما  ن شهر رمضان، مث أُنزل إىل ُممد صلى اهلل عليه وسلميف ليلة القدر م
وعن واثلة بن األسقع رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل أراد اهلل إنزاله إليه. 

أُنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأُنزلت التوراة لستٍّ " عليه وسلم:
ضان، وأُنزل الزبور مضت من رمضان، وأُنزل اإلجنيل لثالث عشرة مضت من رم

 "لثماين عشرة خلت من رمضان، وأُنزل القرآن ألربع وعشرين خلت من رمضان
 .رواه أمحد

 كان السلف يتلون القرآن يف شهر رمضان يف الصالة وغريها. قال ابن رجبو 
كان األسود خيتم القرآن يف رمضان كل ليلتني، وكان خيتم يف غري " :رمحه اهلل

، وكان قتادة خيتم القرآن يف كل سبع لياٍل مرة، فإذا رمضان يف كل ست ليالٍ 
جاء رمضان خيتم يف كل ثالث لياٍل مرة، فإذا جاء العشر خيتم يف كل ليلة 

وكان النخعي يفعل ذلك يف العشر األواخر منه خاصة، ويف بقية الشهر يف  مرة،
بادة العكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك مجيع   :وقال عبد الرزاق. ثالث

 وأقبل على قراءة القرآن.
دأيها املسلمون: و  وكم من فوائد ومعاٍن يف التهجد  :رمضان شهر الرتاويح والتهجُّ

من قام رمضان إميانًا واحتسابًا ُغفر له ما " :قال صلى اهلل عليه وسلموالرتاويح. 
م من ذنبه  . أخرجه أصحاب الكتب الستة "تقدَّ

جاء  :، وفيه الغُْنُم كل الغُْنمى اهلل عليه وسلموهذا فيُض الكرمي وجوده يسوقه صل
رأيت إن شهدت أن ال أ !يا رسول اهلل :فقال رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم
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وأنك رسول اهلل، وصليت الصلوات اخلمس، وأدَّيُت الزكاة، وصمُت  إله إال اهلل
ن أنا ،رمضان وقمُته يقني والشهداء :قال ؟فِممَّ دِّ ه البزار وابن أخرج "من الصِّ

وما زاد الصحايب اجلليل على أركان اإلسالم إال قيام رمضان  .حبان وهو صحيح
ديق والشهيد.واستحق هبذ  ه الزيادة اسم الصِّ

إذا دخل أول ليلة من رمضان ُيصلي املغرب  كان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
ب عليكم فإن هذا الشهر ُكتب عليكم صيامه، ومل ُيكت ،أما بعد" :مث يقول

 . "قيامه، فمن استطاع منكم أن يقوم فليقم، فإهنا نوافل اخلري اليت قال اهلل
ث أيب ذر ومن قام مع إمامه حىت ينصرف ُكتب له قنوت ليلة. جاء يف حدي

من قام مع اإلمام حىت ينصرف ُكتب " :رضي اهلل عنه قوله صلى اهلل عليه وسلم
 .رواه الرتمذي "له قيام ليلة

يف أول خر  علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه  :اق اهلمداين قالوعن أيب إسح
نوَّر  :ليلة من رمضان والقناديل تزهر يف املسجد، وكتاب اهلل يُتَلى، فجعل ينادي

 .!اهلل لك يا ابن اخلطاب قربك كما نوَّرت مساجد اهلل بالقرآن
سلفك  نظر إىلفاتِق اهلل يف عمرك، وأقبل على صالة الرتوايح يُقبل اهلل عليك، وا

 من الصحابة رضي اهلل عنهم.
 

 بارك اهلل ..
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 :الخطبة الثانية
 احلمد هلل ..

 يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهلل عنهماأما بعد: أيها املسلمون: 
أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف  كان النيب صلى اهلل عليه وسلم" :قال

جربيل يلقاه كل ليلة من رمضان  رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن، وكان
حني يلقاه جربيل أجود باخلري  ، فلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفيدارسه القرآن

 ."ال ُيسأل عن شيء إالَّ أعطاه" :أمحد يف آخره وزاد ، "من الريح املرسلة
اهلل  صلى مرة يف رمضان كحجة مع رسول اهللورمضان شهر مضاعفة األعمال، فع

 الدنيا إىل إطعام البطون اجلائعة. فقد روى ابن أيب سارع يا أخيعليه وسلم، ف
 والبيهقي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أفضل األعمال أن ُتدخل على أخيك املؤمن السرور، أو تقضي عنه َدْيناً، " :قال
مُها لفطره جاء سائل إىل اإلمام أمحد فدفع إليه رغ ."أو ُتطعمه خبزاً  يَفنْي كان يعدُّ

 مث طوى وأصبح صائماً.
 ليس الصحيح إذا مشى كاملقعدِ   ال تقعدّن لذكرنا يف ذكرهم 

رمضان شهر تكفري الذنوب، وشهر فتح أبواب اجلنان، وشهر أيها املسلمون: 
غلق أبواب النريان، وشهر الصرب والرتبية، وشهر الشكر والدعاء املستجاب، 

قمة ر، وشهر تصفيد الشياطني، وشهر ُغْنم للمؤمن ونوشهر مضاعفة األج
 للفاجر، وشهر تربية اجملتمع.
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ليلة القدر خري من ألف  ؟رمضان شهر ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر
 شهر.

ورمضان شهر اجلهاد والفتوحات، وشهر النصر يف يوم بدر، وشهر فتح مكة 
نتصار العظيم فيها للمسلمني على وهدم األصنام كلها، وشهر معركة البويب واال

جبهة العراق، وشهر فتح بالد النوبة، وفتح جزيرة رودس، وفتح األندلس وجنوب 
فرنسا، وشهر فتح عمورية، وموقعة حارم والنصر الشهري فيها لنور الدين ُممود 
زنكي، وشهر فتح أنطاكية، والنصر يف عني جالوت، وفتح أرمينيا الصغرى، 

، وفتح البوسنة واهلرسك، وشهر فتح بلغراد على ركة شقحبر النصر يف معوشه
 القانوين، وشهر فتح بالد احلبشة.يد السلطان سليمان 

فيا له من شهر هو سيد الشهور، وتاٌ  على مفرق األيام والدهور، سّلمه اهلل لنا، 
 .!آمني تسلَّمه منا متقبالً مبّنه وكرمهو 

ى طاعة اهلل، وامأل خزائنك يف اآلخرة أنفاَسك أنفاَسك يف هذا الشهر أوقفها عل
يف هذا الشهر من الربِّ، عساك تنعم بالقرب من موالك، والنظر إىل وجهه الكرمي 

 الفردوس األعلى يف جنات النعيم. يف
 

 اللهم ..


