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موضوع الخطبة... اغتنام رمضان. 

حامدا ومصليا ومسلما. أما بعد. أيها اإلخوان؛ قد حان شهر رمضان؛ ومدرسة رمضان مدرسة 
التقوى والقرآن. وموسم الرحمة والغفران؛ والعتق من النيران. 

ايام معدودة؛ وتستقبل األمة هذا الزاإر المحبوب بفرح غامر وسرور ظاهر. 
يا رمضان؛ ان يوم اقبالك لهو يوم تتفتح له قلوبنا وصدورنا؛ وتمتأل فيه نفوسنا غبطة وامال. 

نستبشر بعودة فضاءك الطاهر الذي تسبح به ارواحنا بعد جفافها وركودها؛ أعاننا اهللا على برّك 
ورفدك. 

عباد اهللا. من من المسلمين ال يعرف فضل هذا الشهر وقدره؟ فهو سيد الشهور وخيرها؛ شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن؛ من صامه وقامه غفرله ما تقدم من ذنبه؛ فيه ليلة هي خير من ألف 

شهر؛ 

وقد ثبت في الصحيحين؛ ان النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا  غفر 
له ما تقدم من ذنبه؛ ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؛ ومن قام ليلة 

القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 
احبابي الكرام.. ان بلوغ رمضان نعمة عظيمة؛ وفضل كبير من اهللا تعالى؛ حتى أن العبد ببلوغ 

رمضان وصيامه و قيامه سبق الشهداء في سبيل اهللا؛الذين لم يدركوا رمضان. 
فعن طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه؛ ان رجلين من بليّ قدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم؛ وكان اسالمهما جميعا؛ فكان أحدهما أشد اجتهادا من اآلخر؛ فغزا المجتهد منهما 
فاستشهد؛ ثم مكث االخر بعده سنة؛ ثم توفي؛ 

قال طلحة رضي اهللا عنه؛ فرايت في المنام؛ بينا انا عند باب الجنة؛ إذا أنا بهما؛ فخرج خارج من الجنة 
فاذن للذي توفي اآلخر منهما؛؛ ثم خرج فاذن للذي استشهد؛ ثم رجع إلى؛ فقال ارجع؛ فانك لم ياْن 

لك بعد؛ فأصبح طلحة يحدث به الناس؛ فعجبوا لذالك؛ فبلغ ذالك رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم؛ وحدثوه الحديث؛ فقال من أي ذالك تعجبون؟ 

 فقالوا يا رسول اهللا؛ هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا اآلخر الجنة قبله؟ 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلي؛ وادرك رمضان 
فصام وصلي كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلي؛. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فما 

بينهما أبعد ما بين السماء واألرض رواه ابن ماجه وصححه األلباني رحم هم اهللا. 
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اهللا اكبر.. انه رمضان؛ شهر المرابح زاإر زاهر؛ وشهر عاطر؛ فضله ظاهر؛ بالخيرات زاخر؛ فحثوا 
حزم جزمكم؛ واروا اهللا خيرا من أنفسكم؛ فبالجدّ فاز من فاز وبالعزم جاز من جاز؛ واعلمو ان من 
دام كسله خاب أمله  وتحقق فشله ؛ تقول عايشة رضي اهللا عنها. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم يجتهد في رمضان  ماال يجتهد في غيره أخرجه مسلم رحمه اهللا تعالى. 

أيها االحباب الكرام. ؛رمضان؛ شهر القبول والسعود؛ والعتق والجود؛ والترقي والصعود؛ فيا خسارة 
اهل الرقود والصدود؛ 

فعن انس رضي اهللا عنه قال قال النبي صلى اهللا عليه وسلم.. قال اهللا عز وجل؛ اذا تقرب العبد اليّ 
شبرا تقربت اليه ذراعا؛ واذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا؛ واذا أتاني مشيا اتيته هرولة.. أخرجه 

البخاري رحمه اهللا تعالى.. 
احبتي في اهللا. هذا نسيم القبول هب؛ هذا سيل الخير صب؛ هذا باب الخير مفتوح لمن أحب؛ هاذا 

الشيطان كب 

فعن ابي هريرة رضي اهللا عنه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  اذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجنة؛ وغلقت أبواب النار؛ وصفدت الشياطين. متفق عليه. 

وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت 
الشياطين ومردة الجن؛ وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب؛ وفتحت أبواب الجنة؛ فلم يغلق 

منها باب؛ ونادي مناد؛ يا باغي الخير أقبل؛ ويا باغي الشر أقصر؛ وهللا عتقاء من النار؛ وذالك كل ليلة. 
أخرجه ابن ماجه.. 

عباد اهللا... أين نحن من قوم اذا سمعوا داعي اهللا اجابوا الدعوة ؛ واذا تليت عليهم آيات اهللا جلت 
قلوبهم جلوة. وإذا صاموا صامت منهم االلسسنة واالسماع واالبصار؛ اما لنا فيهم أسوة؟ 

احبتي في اهللا. إن رمضان خير الشهور؛ فحذار حذار من انتهاك حرمته وتدنيس شرافته؛ وانتقاص 
مكانته يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة في 

أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري رحمه اهللا تعالى. اقول ما تسمعون واستغفر اهللا. الخ 

عباد اهللا؛ ماذا اعددنا وامامنا هذا الشهر الفضيل المبارك؛. هل اعددنا نية وعزما صادقا بين يديه؟ 
هل بحثنا عن قلوبنا لنعرف عزمها و صدقها فيه؟ 

ان اإلمساك ونية الصوم يأتي بها كل صايمْ؛ اما نية إخالص الصوم وصدق العبادة؛ فهي التي ال 
يحققها اال القلة من الموفقين؛ وما يلقاها اال الذين صبروا وما يلقاها اال ذو حظ عظيم... 

إخوتي وأخواتي في اهللا؛؛؛ ان االعداد للعمل عالمة التوفيق وامارة الصدق في القصد؛؛ كما قال تعالى؛ 
ولو أرادوا الخروج العدوا له عدة.. 
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ولهذا نقول من اآلن؛ أصدق عزمك على فعل الطاعات؛ وان تجعل من رمضان صفحة بيضاء نقية؛ 
مليأة باألعمال الصالحة المتعددة. صافية من شواإب المعاصي؛ 

ونحن نتحدث عن االعداد والتخطيط المسبق؛ 
لالستفادة من رمضان؛ اذكر نفسي وإياكم بخمسة أمور 

اوال.... بادر الي التوبة الصادقة المستوفية شروطها؛ وأكثر من االستغفار.. 
ثانيا.... تعلم ماال بد منه من فقه الصيام واحكامه وآدابه والعبادات فيه كاالعتكاف والعمرة وزكاة 

الفطر وغيرها. 

ثالثا.... أعقد العزم الصادق والهمة العالية على استغالل رمضان باألعمال الصالحة؛؛ قال تعالى فإذا 
عزم األمر فلو صدقوا اهللا لكان خيرا لهم.. 

استحضر ان رمضان كما وصفه اهللا عز وجل ايام معدودات؛ فهو موسم فاضل؛ ولكنه سريع 
الرحيل؛ واستحضر أيضا ان المشقة الناشئة عن االجتهاد سرعان ما تذهب بعد أيام؛ ويبقى األجر 

والثواب وشرح الصدر بإذن اهللا تعالى؛


