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 أهل اإلميان بقدوم شهر رمضان] 
ُ
 [استبشار

ُل ما يشاُء من األيام والشهور، وُيعظُِّم ما  الحمُد هللا الذي ُيفضِّ

  والدهور. يريُد من األوقاِت 

القُ  الخيراِت من  بمواسِم  الحمُد باِت رُ جعَل االستبشاَر  فله   ،

 والصلواُت والطيبات. 

اهللاُ   أنْ   وأشهدُ  إال  إله  الخطيئات،   ،ال  ُر  وُيكفِّ السيئات،  يغفُر 

 الطاعات. ويضاعُف الحسنات، وُيجزل العطّيات يف مواسمِ 

بكلِّ  البشيُر  عبُده ورسوُله،  أنَّ محمًدا  والنذيُر خيرٍ   وأشهُد   ،

من كل شرٍّ وضير، صلواُت اهللا وسالمه عليه؛ ما ُرؤَي ِهالل 

 وُسمَع إهالل. 

ُد   َعُد ـــرِتِھ فؤاُدَك َ�ْس ــوِ�ِذكِر سي   يا َمْن ِبُحّبِ املصطفى َيَتَعبَّ

 ع�� النب ـإنَّ الص
َ
ها ال ُيحمُد   ّيِ بك��ةٍ ــالة

ُ
 ف��ا فضائُل، َجْهل

ج
ُ
 أوزاٌر، وُيع�� مق  شٍر �� مقابل مرةٍ ـــــ زى �عـت

ُّ
حط

ُ
 عُد ـــوت



٢ 
 

َفُر، والهموم
ْ
ُب ُ�غ

ْ
ن

َّ
ها  والذ

ُّ
 ر�ٌم، بابھ ال يوَصُد ـــــــرٌب ك  َيُحل

�مـــولقد أ�ى �� املك  ُد!؟   ��ين بأ�َّ  أو�� األناِم بھ، فَمْن ي��دَّ

بعد فأما  رِّ :  السِّ يف  وجلَّ  عزَّ  اهللاِ  بتقوى  ونفسي  أوصيكم 

 : 9 8 7 6 5 4 يئ  قال تعالى:  والعَلن؛
َوَرُسوَلُه  اَهللا  ُيطِْع  َمْن    .)١(ىئ @ ? < = > ;

إِالَّ  َفَقْد   َيُضرُّ  وَال  َغَوى،  َفَقْد  َوَرُسوَلُه  اَهللا  َيْعِص  َوَمْن  َرَشَد، 

 K L M ON P Q يئَنْفَسُه، َوَال َيُضرُّ اَهللا َشْيًئا، و
R S ٢(ىئ(. 

إنَّ النبيَّ صلى اهللا عليه وسلم كان :  أيها المسلمون عباَد اهللا

بقدوِم   ُر أصحاَبُه  الخيِر  ُيبشِّ قدومِه من  ما يف  ويبيُِّن  رمضان، 

من  التوبة  وتيسيِر  واإليمان،  الطاعة  أهل  على  واإلحسان، 

والعِ  قال: الخطيئات  عنه،  اهللا  رضي  هريرة  أبي  فعن  صيان؛ 

النبيُّ   وسلم    -كان  عليه  اهللا  ُر    -صلى  بقدوِم  أصحاَبه  ُيبشِّ

 
 ].۱۰۲[آل عمران:  )۱(
 ]. ۱۳٤[سورة األنعام:  )۲(
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ُكتَِب  قد جاءكم شهُر رمضان، شهٌر مبارٌك،  "رمضان، يقول:  

أبواُب  فيه  وُتغلق  السماء،  أبواُب  فيه  ُتفتُح  صياُمه،  عليكم 

الجحيم، وُتغلُّ فيه الشياطين، فيه ليلٌة خيٌر من ألِف شهٍر، من 

 . )٣( "ُحرم خيَرها فقد ُحِرم الخيَر الكثيرَ 

بنيِل  الرجاء  يعظُم  فيه  ألنَّ  الشهر  بهذا  المؤمنون  وَيستبشُر 

سبحانه اهللا  َقاَل  مغفرِة  قال:  عنه  اهللا  رضي  هريرة  أبي  فعن  ؛ 

َوَسلََّم:   َعَلْيِه  اُهللا  َصلَّى  اهللاِ  إِيَماًنا  َصاَم  َمْن  "َرُسوُل  َرَمَضاَن 

َم مِْن ذنبه . قال ابن حجر رحمه  )٤("َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

َصْومِِه، اهللا:   َفْرِضيَِّة  بَِحقِّ  اِالْعتَِقاُد  يَماِن:  بِاْإلِ َواْلُمَراُد 

اْلَخطَّابِيُّ  َوَقاَل  َتَعاَلى.  اهللاِ  مَِن  الثََّواِب  َطَلُب  َوبِاِالْحتَِساِب: 

َمْعنَى  َعَلى  َأْي: َعِزيَمًة، َوُهَو َأْن َيُصوَمُه    "اْحتَِساًبا"رحمه اهللا:  

َثوَ  ْغَبِة فِي  ُمْسَتْثِقٍل لِِصَيامِِه َوَال الرَّ َغْيَر  بَِذلَِك،  َنْفُسُه  َطيَِّبًة  ابِِه، 

 .)٥("ُمْسَتطِيٍل ِألَيَّامِهِ 

 
) وصححھ الشیخ األلباني في صحیح الرغیب ۸۹۹۱) وأحمد (۲۱۰٦) رقم (۱۲۹/ ٤أخرجھ النسائي ( )۳(
)۹۹۹ .( 
 ).۷٦۰) ومسلم ( ۳۸رواه البخاري ( )٤(
 ).۱۱٥/ ٤فتح الباري البن حجر ( )٥(
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رمضان ألن هللا فيه عتقاَء من النار   ويستبشُر المؤمنون بقدومِ 

فَعْن َجابٍِر رضي اهللا عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل   يف كلِّ ليلٍة من ليالِيه؛

ِه ِعنَْد ُكلِّ فِْطٍر ُعَتَقاَء، َوَذلَِك "اهللاِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم:   إِنَّ لِلَّ

 .)٦("فِي ُكلِّ َلْيَلةٍ 

لتكفيرِ السيئات،   تبشُر المؤمنون بقدوم رمضان ألنه سبٌب ويس 

فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ   وحطِّ الخطيئات؛

َيُقوُل:   َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اُهللا  اْلَخْمُس،  "َصلَّى  َلَواُت  الصَّ

َرَمَضاَن،   إَِلى  َوَرَمَضاُن  اْلُجُمَعِة،  إَِلى  َراٌت  َواْلُجُمَعُة  َما  ُمَكفِّ

 .)٧( "َبْينَُهنَّ إَِذا اْجَتنََب اْلَكَبائِرَ 

فيه   ُيكبَُّل  شهٌر  ألنه  رمضاَن  شهرِ  بقدوم  المؤمنون  وَيستبشُر 

د ؛ فعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  الشيطاُن ويقّيد، وتحبُس مردُة الجنِّ وُتصفَّ

إَِذا "رضي اهللا عنه، َعْن َرُسوِل اهللاِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  

 
 . )۲۱۷۰) وصححھ األلباني في صحیح الجامع (۱٦٤۳) وابن ماجھ (۲۱٦۹۸رواه أحمد ( )٦(
 ).۲۳۳رواه مسلم ( )۷(
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َرَمَضاَن،   مِْن  َلْيَلٍة  ُل  َأوَّ َدِت  َكاَنْت  َياطِيُن،  ُصفِّ َوَمَرَدُة الشَّ

 .)٨("اْلِجنِّ 

ترِك   على  وُيعين  الخيرات،  فعَل  فيه  اهللا  ُييسر  شهر  وهو 

عليه  اهللا  صلى  النبي  قال  ولذلك  والمحرمات؛  المعاصي 

، ويا باغَي  باغَي الخيِر َهلُ وينادي مناٍد كلَّ ليلٍة: يا  "وسلم:   مَّ

رِّ أقِصرْ   .)٩("الشَّ

 العرمضاُن أ�ى 
ُ
 لتطه�ِ� القلوِب ِمَن الفساِد  باِد ــــمزرعة

 ــــــــــــ فأّدِ حق
ً

 وفعال
ً

ُھ قوال
َ
 عاِد ـــــــوزاَدَك فاتخذُه للم وق

َه نادًما يوَم ا�َح  فَمْن زرَع ا�ُحبوَب وما َسَقاها  وَّ
َ
أ

َ
 َصاِد ــــــــ ت

المسلمين فرًحا هبذا الشهِر؛ أنَّ اَهللا تبارك وتعالى    ومما يزيدُ 

وعَد الصائمين بالثواب الجزيل، واألجر الكثير غيِر القليل، 

فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ َصلَّى اُهللا 

َعَمِل اْبِن آَدَم ُيَضاَعُف اْلَحَسنَُة َعْشُر َأْمَثالَِها ُكلُّ  "َعَلْيِه َوَسلََّم:  

 
 ). ۹۹۸) وحسنھ األلباني في صحیح الترغیب (۱٦٤۲)، وابن ماجھ (٦۸۲أخرجھ الترمذي ( )۸(
) ۸/۳۰٦)، وأبو نعیم في حلیة األولیاء (۳۲٥) (۱۷/۱۳۲والطبراني () واللفظ لھ،  ۲۱۰۷أخرجھ النسائي (  )۹(

 ).۲۱۰٦من حدیث عتبة بن فرقد السلمي، وصححھ لغیره األلباني في صحیح النسائي (
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َفإِنَُّه لِي،   ْوَم  الصَّ إِالَّ   : َعزَّ َوَجلَّ اُهللا  َقاَل  َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف،  إَِلى 

 .)١٠("َوَأَنا َأْجِزي بِِه؛ َيَدُع َشْهَوَتُه َوَطَعاَمُه مِْن َأْجلِي 

يفرُح المسلمون بقدوم شهِر رمضان، وفيه الفرصُة وكيف ال 

اآلخرة  للدار  د  للتزوُّ الرابحة،  الربانيُة  والصفقُة  السانِحة، 

 باألعمال الصالحة؛

  شهٌر يفوُق ع�� الشهوِر بليلٍة 
ً

ّضلت تفضيال
ُ
 من ألِف شهٍر ف

  ّح فيھ صياُمھُ ــــطو�ى لعبٍد ص 
ُ
 ـــ هودعا امل

ً
 وأصيال

ً
 يمَن ُبكرة

  و�ليِلِھ قد قاَم يختــــــــُم ِورَدهُ 
َ
 إللـــــهھ ت

ً
 ـــُمَتبـــــــــــّتال

ً
 بتيال

ُيكرم  اهللا  أنَّ  رمضان  بقدوِم  والفرِح  للبِشرِ  يدعو  مما  وإنَّ 

يدخلون منه  بباٍب  الجنة  يناديهُم الصائمين يف  أبوابه  ، وعلى 

َعنْ  الباب:  ذلك  ُأغلق  الصائمين  آخر  دخل  فإذا   المناُدون، 

إِنَّ "َسْهٍل رضي اهللا عنه، عن النبي صلى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  

ائُِموَن َيْوَم اْلِقَياَمِة،  يَّاُن، َيْدُخُل مِنُْه الصَّ فِي اْلَجنَِّة َباًبا ُيَقاُل َلُه الرَّ

 
 ).۱۱٥۱رواه مسلم ( )۱۰(
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ائُِموَن، َفَيُقوُموَن  َأَحٌد  مِنُْه  َيْدُخُل  َال   َال  َغْيُرُهْم، ُيَقاُل َأْيَن الصَّ

منه َأَحٌد  مِنُْه  َيْدُخُل   يدخل  فلم  أغلق،  دخلوا  فإذا  غيرهم، 

 . فما أعظَم هذا اإلكرام، وما أجزَل ذلك اإلنعام.)١١( "أحد

فواِت   قبل  الممنوح،  اهللاِ  فضِل  إلى  البِدار  الروح، فالبِدار 

وزمُن  منسوًخا،  التوانِي  عهُد  يكون  أن  أنفَسكم  وأجِهدوا 

 التسويِف مفسوًخا.

من َأشدِّ الُغَصص؛ فواُت الُفرص، ومن "ويف مأثوِر الِحَكم:  

 . "َأخلَد للتواين؛ َحصَد األوهاَم واألماين

الفوز  بمديِد  انصرَف  ؛  والِجدِّ العبادة  ساعِد  عن  ر  شمَّ ومن 

 .  والَجدِّ

ًقىيا أم�ي! ا
ُ
 وتو�ِة الصدِق فالتأخ�ُ� إغواءُ  ستقِبلوا شهًرا بروِح ت

 ــــكْم فالذنُب داهـــ تو�وا إ�� ر�ِّ 
ٌ
  ية

ُ
ْت بھ أ

َّ
 ــــَم ذل

َّ
 ها الداءُ ـــٌم واحتل

 
 ). ۱۱٥۲) ومسلم (۱۷۹۷رواه البخاري ( )۱۱(
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اهللا   فاتقوا  اهللا    -أال  باالغتِباِط  -عباد  شهَركْم  واستقبِلوا   ،

 - واالستبشار، وكثرِة التوبِة واالستغفار؛ فقد كان المصطفى 

اهللا عليه وسلم   ر    -صلى  بقدوم شهر رمضان، ُيبشِّ أصحاَبه 

للعزائم   وتقويًة  للِهَمم،  وشحًذا  للنفوس،  هتيِئًة  إال  ذاك  وما 

 .عن الُفتور والنُُّكوص

 h i j k يئg  الشيطان الرجيم:أعوذ باهللا من  

l m n o p q sr t u 
v w yx z { | } ~ ے ¡ 

¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 
¯ ° ± ² ³ ´ µ 

 .)١٢(¸¹ىئ ¶

الشريفة، ونفعني   والسنةِ   العظيمِ   بارك اهللا لي ولكم يف القرآنِ 

الباِهرات والِحَكم الُمنيفة. أقول   وإياكم بما فيهما من اآلياِت 

ولكافةِ  ولكم،  لي  اهللا  وأستغفُر  هذا،  المسلمين   قولي 

 
 ]. ۱۸٥[سورة البقرة:  )۱۲(
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فاستغفروه  والخطيئات،  اآلثام  جميع  من  والمسلمات، 

   وتوبوا إليه، إنه كان لألوابين غفوًرا.

 

 اخلطبة الثانية

 ًرا، وحثَّنا على تحقيِق دْ ـــ الصياِم قَ الحمد هللا الذي رفَع لشهرِ 

مقاِصده الُكربى، وأشهُد أْن ال إله إال اُهللا وحَده ال شريك له، 

أجَرى يف شهر الصيام من الربَكات ما أجرى، وأشهُد أن نبيَّنا  

ورسولُ  اهللا  عبُد  ِذكًرا، محمًدا  وأرفُعهم  قدًرا،  العباِد  أكرُم  ه 

ه البالغين من ه وصحبِ عليه، وعلى آلِ صلَّى اهللا وسلَّم وباَرك  

ومن تبِعهم بإحساٍن إلى    فضالً عظيًما وأجًرا، والتابعينَ   الخيرِ 

 . يوم الدين

يف الدنيا فإهنم يفرحون   طرِ كما يفرح الصائمون بالفِ ف :أما بعد

قد قال عليه الصالة عندما َيجدون أجَر الصيام يف األخرى، فـ



١٠ 

 

ائِِم  "  والسالم: َفْرَحَتاِن َيْفَرُحُهَما: إَِذا َأْفَطَر َفِرَح، َوإَِذا َلِقَي لِلصَّ

 .)١٣("َربَُّه َفِرَح بَِصْومِهِ 

قى وا�ُجود والكَرِم   �شهر التُّ
ً
مِم ـــــــــ شهِر الصياِم رفيِع الق فأهال

ُ
 دِر �� األ

ت 
َ
كم غِرق َقى �� حّبِ ها  نفوُس أهِل التُّ ِم وهزَّ

َ
صِ�ح العل

ُ
 الشوُق، شوُق امل

اهللا الخيرات  :  عباَد  مواسُم  الفضل و،  سُتقبل هذه  أوقاُت 

رمضان  ستدخل يف  الجنة  وأبواُب  النار سُتفتح ،  وأبواُب   ،

والشروُر  سُتغلق  َتِقل ،  اهللا  سوف  فاتقوا  اهللا    -،  ، -عباد 

أياَمه   واغتنِموا  الصيام،  لشهر  التوفيَق  وليالَِيه واستلِهموا 

 الملِك العَالّم. الكِرام؛ تفوزوا بمرضاةِ 

عن  أحدهم  ُسئل  لو  الحياة،  عن  رحل  من  رحيل  روا  وتذكَّ

إلى   نِّ طلٍب عليه، َلَما طلب غيَر العودةِ أحبِّ شيٍء إليه، وأمَ 

لعمَ  واغتنامِ   لِ الدنيا،  الفاضالت،   الصالحات،  األوقات 

 
 ). ۱۱٥۱) ومسلم (۱۸۰٥رواه البخاري ( )۱۳(



١١ 

 

ولْ   فلنحرْص  بالطاعات،  األوقات  اغتناِم   حذرْ نَ ـــعلى 

 والحسرات. الندمِ  حلولِ  ، قبَل ياِت الُمغرِ  وأنواعَ  الُملهياِت 

بلِّغنا رمضان، ووفقنا لُحْسِن الصياِم والقيام، واجعلنا  اللهم 

 من عبادك الصالحين يا ذا الجالل واإلكرام.

اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِذلَّ الكفر والكافرين، 

 اإلسالم يا رب العالمين.  ءِ اللهم أبطِل كيَد أعدا

 هم يا ربَّ بينِ   المسلمين، وأصلِح ذاَت   اللهم ألِّف بين قلوِب  

احِقنْ  اللهم  احفظْ   دماءَ   العالمين،  اللهم   المسلمين، 

ربَّ  يا  وأمواَلهم  ودماَءهم  وأعراَضهم  دينَهم   للمسلمين 

اسُترْ  اللهم  وآمِنْ   العالمين،  أرحم   عوراتِنا  يا  روعاتِنا 

شرورِ   الراحمين. من  أِعذنا  وسيئاِت أنفِس   اللهم  نا،  أعمالِ   نا 

 ذي شرٍّ يا رب العالمين، َندرُأ بك يف نحرِ   كلِّ   وأِعذنا من شرِّ 

 كل ذي شرٍّ يا رب العالمين، إنك على كل شيٍء قدير.



١٢ 

 

صيامِ  على  أِعنَّا  واإلكرام  الجالل  ذا  يا  رمضان   اللهم  شهر 

الوقِيامِ  صيامِ ه،  على  أِعنَّا  رمضانَ   لهم  رب   هِ وقيامِ   شهر  يا 

 العالمين.

عاقبتنا    العليم، اللهم أحِسنْ   منا إنك أنت السميعُ   اللهم تقبَّْل 

األمورِ  وأِجرْ كلِّ   يف  وعذاِب ها،  الدنيا  ِخزي  من  اآلخرة   نا 

 والحمُد هللا رب العالمين.  .برحمتك يا أرحَم الراحمين

 
 


