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 استقبال رمضان واغتنامه

ث "، واليت حتد  استقبال رمضان واغتنامهخطبة اجلمعة بعنوان: " -حفظه هللا  -ألقى فضيلة الشيخ عبد احملسن بن حممد القاسم 
أعماِل الصائِِم اليت ال ينبغي أن يغَتِنَم أوقاتَه شهر رمضان املُباَرك، بدَأ فيها بذِكِر فضائِله وخصاِئِصه، مث عر َج على ِذكِر  فيها عن

 .، كما حث  على الَبذل واإلحسان إىل املُسلمنيفيها يف هذا الشهر

 

 اخلطبة األوىل

نا، من يهِده هللا فال ُمِضل  له، ومن ُيضِلل أعمالِ  نا ومن سيئاتِ سِ أنفُ  رورِ من شُ  هللِ اب ه، ونعوذُ ه ونستغفرُ ه ونستعينُ حنمدُ احلمَد هلل،  إن  
 ،هه وأصحابِ ه، صل ى هللا عليه وعلى آلِ ه ورسولُ حممًدا عبدُ نبي نا  أن له، وأشهدُ  ه ال شريكَ وحدَ  أن ال إله إال هللاُ  له، وأشهدُ  يَ فال هادِ 

 ا.تسليًما كثيً  وسل مَ 

 أما بعد:

 .استمِسُكوا ِمن اإلسالم ابلُعروة الُوثَقىو  ،ىحق  التقوَ  -عباد هللا  - قوا هللاات  ف

 ها املسلمون:أي  

ُقون، وِمن فضِل تذَهُب األايُم واللياِل ِسراًعا، والعاُم يطِوي ُشهورَه تِباًعا، والعباُد يف ذلك إىل هللا سائُِرون، وعما قريٍب ألعماِِلم ُمال
الر غبُة، ويزداَد الت شِمُي، ويتناَفَس  وكرِمه أن اختاَر ِلم ِمن األزمان مواِسَم للطاعات، واصطََفى أايًما ولياِل وساعات؛ لتعُظَم فيهاهللا 

 املُتناِفُسون.

وقلوَُبم متَتِلُئ به َفرَحة، فُرب  ساعِة وكلما الَح هالُل رمضان أعاَد إلينا نفَحاٍت ُمبارَكاٍت، فيستقِبُله املُسلمون وله يف نفوِسهم ََبَجة، 
 قَ ُبوٍل فيه أدرََكت عبًدا، فبَلَغ َبا درجاِت الرِ ضا والس عادة.
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، وأنزَل -وسلم  عليه هللا صلى -وقد حل  بنا أشرُف الش هور وأزكاها، موِسٌم عظيٌم خص ه هللا ابلتشريِف والتكرمِي، فبَعَث فيه رسوَله 
 ِصياَمه، ساعاتُه ُمبارَكٌة، وحلظاتُه ابخلي معُمورة، تتواىَل فيه اخلياُت، وتُعم  فيه الربَكاُت. فيه ِكتابَه، وفَرضَ 

فيه أبواُب موِسُم اإلحسان والصدقَات، وزمُن املغِفرة وتكفي السيئات، هنارُه ِصياٌم، وليُله فيه ِقياٌم، عاِمٌر ابلصالِة والقرآن. تُفت ُح 
 يه أبواُب النِ يان، وُتصف ُد فيه الشياطني، وفيه ليلٌة خٌي ِمن ألِف شهٍر، َمن ُحرَِم خيَها فهو احملُروم.اجلِنان، وتُغل ُق ف

وُتكف ُر فيه  رمضان ميداٌن َفِسيٌح للتسابُِق يف الطاعاِت، وِمنَحٌة لتزِكيِة النفوِس ِمن الد َرن واآلفات، شهٌر كرمٌي ُتضاَعُف فيه األعماُل،
 واألوزار.اخلطااي 

الصلواُت اخلمُس، واجلُمعُة إىل اجلُمعِة، ورمضاُن إىل رمضان ُمكفِ راٌت ما بينهن  إذا اجُتِنَبت »: -وسلم  عليه هللا صلى -قال 
 ؛ رواه مسلم.«الكبائِر

سلمني، وفيه يتجل ى قوُله تعاىل: فيه يُؤدِ ي املُسلمون رُكًنا ِمن أركان اإلسالم، وهو مظَهٌر عمليٌّ لعظمِة هذا الدين، ومجِعه لكلمِة املُ 
 .[92: األنبياء] ﴾فَاع ُبُدونِ  رَب ُكم   َوَأنَ  َواِحَدةً  ُأم ةً  أُم ُتُكم   َهِذهِ  ِإن  ﴿

 واغِتناُم مواِسِم اخليات فتٌح ِمن هللا ملَن أَحب  ِمن عباِده.

لٌة بني العبِد ورب ِه، وال تُفاِرُق املُسلَم يف مجيع حياتِه، وصالُة يف رمضان جيَتِمُع للُمسلمني أصوُل الِعبادات وأكبَ ُرها؛ فالصالُة صِ 
 .الر ُجل يف اجلماعِة فرٌض، وهي تعِدُل صالتَه يف بيِته وُسوِقه سبًعا وعشرين درجة

قاَم رمضان إمياًن واحِتسااًب َمن »وحِريٌّ ابملُسلم أن يسَتِعنَي بَصوِمه على َصالتِه، وأن يكون له يف الليل أكبَ ُر احلظِ  ِمن الصالة؛ ف  
 ؛ متفق عليه.«ُغِفَر له ما تقد َم ِمن ذنِبه

 ي.مذت ؛ رواه ال«وَمن قاَم مع اإلمام حىت ينَصِرَف ُكِتَب له ِقياُم ليلةٍ »

ٌة للبالء، جالِبٌة للر خاء، وَمن والز كاُة والصدقُة طُهرٌة للمال ومناٌء، وِغًًن للنفِس وزكاة، فأثَ ُرها ظاهٌر على النفِس واملال والوَلد، داِفع
 جاَد على عباِد هللا جاَد هللا عليه.
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 ؛ متفق عليه.«: اي ابَن آدم! أنِفق أُنِفق عليك-عز  وجل  -قال هللاُ »: -عليه الصالة والسالم  -قال 

 َبا حمُروًما، وَمن فط ر صائًِما كان له ِمثُل أجرِه. وكل  امرٍئ يف ظلِ  صدقَِته يوم الِقيامة، فتصد ق ولو ابلَقِليِل، وِطب  َبا نفًسا، وواسِ 

: الن فقُة واجلُود، يُعِطي عطاَء َمن ال خيَشى الفقَر، إن أنَفَق أجَزَل، وإن مَنَح أغَدَق، ال يُرد  -عليه الصالة والسالم  -وكان ِمن هديِه 
 أجَوَد ما يكون يف رمضان، فلُهو فيه أجَوُد ِمن الر ِيح املُرَسَلة. -عليه الصالة والسالم  -سائاًل، وما ُسِئَل شيًئا إال أعطاه، وكان 

 ُكِتبَ  َكَما الصِ َيامُ  َعَلي ُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا ال ِذينَ  أَي  َها ايَ ﴿والصِ ياُم أعظُم َشعيٍة يف هذا الشهر الَفِضيل، يتزو ُد املُسلمون فيه ِمن التقَوى، 
 .[183: البقرة] ﴾تَ ت  ُقونَ  َلَعل ُكم   قَ ب ِلُكم   ِمن   ال ِذينَ  َعَلى

 :  ؛ متفق عليه.«كل  عمِل ابِن آدم له إال الصوَم، فإنه ِل، وأن أجِزي به»ثوابُه بال عدٍ  وال حصٍر، قال هللا يف احلديث الُقدسيِ 

 ؛ متفق عليه.«َمن صاَم رمضان إمياًن واحِتسااًب، ُغِفر له ما تقد م ِمن ذنِبه»و

 .رواه التمذي؛ «الصوُم ُجن ة»: -عليه الصالة والسالم  -قال ؛ حُيوُل بني أهِله وبني الش رور واآلاثموالصوُم 

 ؛ متفق عليه.«ُعمرٌة يف رمضان تعِدُل حج ةً »: -وسلم  عليه هللا صلى -وِمن األعماِل الصاحِلِة اليت تُغتَ َنُم: الُعمرة؛ قال 

ه على خلِقه، وهو ينُبوُع احلكمة، وآيُة الرِ سالة، ال طريَق إىل هللا ِسواه، وال جناَة لنا بَغيِه، نُوُر البصائِر والُقرآُن كالُم هللا تعاىل، وُحج تُ 
، ِتالوتُه أجٌر وِهداية، وُمدارسُته علٌم وثبات، والعمُل به ِحصٌن وأماٌن،  وتعليُمه واألبصار، َمن قَ ُرَب ِمنه َشُرف، وَمن أَخَذ به َعز 

 إليه اتٌج على ُرؤوِس األبرار. والدعوةُ 

رُ ﴿: -عز  وجل  -ويف رمضان نزَل القرآن، فيتأك ُد اإلكثاُر ِمنه قراءًة وتدب رصا وتعل ًما وتعليًما وعماًل وامِتثااًل، قال   َرَمَضانَ  َشه 
َُدى ِمنَ  َوبَ يِ َناتٍ  لِلن اسِ  ُهًدى ال ُقر آنُ  ِفيهِ  أُن ِزلَ  ال ِذي  .[185: البقرة] ﴾انِ َوال ُفر قَ  اِل 

عليه  -القرآَن فيه مر ًة يف كل عام، ويف العاِم الذي ماَت فيه  -وسلم  عليه هللا صلى -يُداِرُس نبي نا  -عليه السالم  -وكان جربيُل 
 داَرَسه مرَتني. -الصالة والسالم 
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ء، وعُدوٌّ لكل بالء، ولن يهِلَك مع الدعاء أحٌد، به اه َشقاء، وهو جاِلٌب للر خوالد عاُء عبادٌة وقُربٌة، مغَنٌم بال عناء، ورِبٌح ليس في
ما كان يف َجوِف  يِصُل العبُد ملُناه، ويُدِرُك مطُلوبَه؛ فَكم قر َب ِمن بعيٍد، وَكم يس َر ِمن عِسٍي، وَكم فر َج ِمن كرٍب، وأجَوُب الد عاء

  يَدي رب ِه أجاَب هللا ُسؤَله، وإذا جاَعت النفُس رق  القلُب وصَفا، والصائُِم ال تُرد  دعوتُه.الليِل اآلخر، وإذا انكَسَر العبُد بني

"الصائُِم يف ليِله وهنارِه يف عبادٍة، وُيستجاُب ُدعاُؤه يف ِصياِمه وعند ِفطرِه، فهو يف هنارِه صائٌِم صابِر، : -رمحه هللا  -قال ابُن رجٍب 
 ".ويف ليِله طاِعٌم شاِكر

 فاملُوف ُق َمن أكثَ َر َقرَع ابِب السماء، وجعَل لنفِسه ِمن هذه األايم واللياِل ُمد خًرا.

 اِصيه.وِذكُر هللا عبادٌة عظيمٌة ميُسورة، وَمن ذَكَر هللاَ ذَكَره، والعبُد إن مل يشَتِغل ِلسانُه ابلذ ِكر شَغَله بُفُضول الكالِم ومع

يُن املُعاملُة، وَأوىَل ا  خللِق إبحساِنك َمن قَ َرَن هللا حق هم حبقِ ه؛ فالواِلدان جن  ُتك ونُرك، ومها أَحق  الناِس حُبسِن ُصحَبِتك.والدِ 

َمن أدَرَك أبَ َويه عند الِكرَب »، ِقيل: َمن اي رسوَل هللا! قال: «َرِغَم أنُف، مث َرِغَم أنُف، مث رَِغَم أنفُ »: -عليه الصالة والسالم  -قال 
 ؛ رواه مسلم.«و كَليِهما فلم يدُخل اجلن ةأحَدمها أ

َمن سر ه أن يُبَسَط له يف رِزِقه، ويُنَسُأ له يف أثَرِه، »والر ِحم ُمعل قٌة ابلعرِش تُقوُل: َمن وَصَلين وَصَله هللا، وَمن قطََعين قَطَعه هللا، و
 ؛ متفق عليه.«فلَيِصل َرمِحَه

نِقُصها أو ينُقُضها، والصائُِم أشد  ما يكون ِحرًصا على ِحفِظ عبادتِه وحفِظ ِصياِمه ِمن خوارِِقه وِمن كماِل الطاعِة ِحفظُها ِمن كل ما يُ 
 وُمفِسداتِه.

إذا كان يَوُم َصوِم أحدِكم، فال يرُفث وال يصَخب، فإن ساب ه أحٌد أو قاتَ َله فليَ ُقل: إّن ِ امُرٌؤ »: -عليه الصالة والسالم  -قال 
 ه.؛ متفق علي«صائِمٌ 

 إذا صاُموا جَلُسوا يف املساِجد، وقاُلوا: "حنَفُظ ِصياَمنا وال نغتاُب أحًدا". -هللا  مرمحه -وكان ِمن َهدِي الس َلف 

 : "ينَبِغي للصائِم أن يتعاَهَد َصوَمه ِمن ِلسانِه وال مُياِري".-رمحه هللا  -قال اإلماُم أمحُد 
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 وبعُد .. أيها املُسلمون:

على متاِمه، وال يُقوُم على ُسوِقه ومكانِه إال مبحب ٍة حتُدو بصاِحِبها إىل اإلخالِص، وبِصدٍق يبَعُث إىل ُحسن املُتابَعة،  رِب  ال يكونُ فال
اَب هللا والعمُل ال يكون ُقربًة حىت يكون الباِعُث عليه اإلمياَن ال العادَة واِلَوى، وال طَلَب الس مَعة والر ايء، وحىت يكون غايُته ثو 

 وابِتغاَء مرضاتِه.

 وإذا اجتَمَع اإلمياُن واالحِتساُب يف عمٍل حتق َق القُبوُل والُغفران.

َر ضُ  الس َماَواتُ  َعر ُضَها َوَجن ةٍ  رَبِ ُكم   ِمن   َمغ ِفَرةٍ  ِإىَل  َوَسارُِعوا﴿ أعوُذ ابهلل من الشيطان الرجيم: : عمران آل] ﴾لِل ُمت ِقنيَ  ُأِعد ت   َواأل 
133]. 

، وأستغفُر هللا ِل ولكم َقوِل هذايم، أقوُل مبا فيه من اآلايِت والذكِر احلك َعين هللا وإايكمرَك هللا ِل ولكم يف القرآِن العظيم، ونفَ اب
 .وجلميِع املُسلمني من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنه هو الغفوُر الرحيمُ 

 

 اخلطبة الثانية

نبي نا  يًما لشأنِه، وأشهُد أن  له تعظِ  وحده ال شريكَ  يِقِه وامِتنانِه، وأشهُد أن ال إله إال هللاُ على إحسانِه، والشكُر على توف احلمُد هللِ 
 ا.مزيدً تسليًما  وسل مَ  ،وأصحابِه صل ى هللا عليه وعلى آلهِ  ،حممًدا عبُده ورسولُه

 ها املسلمون:أي  

م، وحيَنها ال ينفُع ماٌل وال بَ ُنون إال َمن أَتى هللاَ وِِلا سَتنَقِضي الدنيا أبفراِحها وأحزاهِنا، وتنَتِهي األعماُر بطُ  وِقَصرِها، ويلَقى اجلميُع رَب 
 بقلٍب َسِليم.

، وآجاٌل حمُدودة، فاسَتقِبُلوا َشهرَكم بتوبٍة صاِدقٍة، واعِقُدوا الَعزَم على اغِتناِمه وِعمارِة أوقاتِه ابلطاعة؛ فما احلياُة إال أنفاٌس معُدودة
 ُموا شريَف األوقات.واغَتنِ 
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َرِغَم أنُف رُجٍل دَخَل عليه رمضان مث انَسَلَخ قبل أن يُغَفَر »: -عليه الصالة والسالم  -واملغُبوُن َمن أدَرَك رمضان ومل يُغَفر له؛ قال 
 ؛ رواه التمذي.«له

 ؛ متفق عليه.«بَهَمن مل َيدَع  َقوَل الز ور والعمَل به، فليس هلل حاجٌة يف أن يدََع طعاَمه وَشرا»و

 وِمن أعظِم ما ُيصِلُح القلَب: ِذكُر هللا، وُمالزمُة القرآن العظيم، وِقياُم الل يل، وُُماَلسُة الصاحِلني.

 آَمُنوا ال ِذينَ  أَي  َها ايَ  ن ِب ِ ال َعَلى ُيَصل ونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اّلل َ  ِإن  ﴿التنزيل:  فقال يف حُمَكمِ على نبيِ ه،  هللا أمرَكم ابلصالِة والسالمِ   اعَلموا أن  مث
ِليًما َوَسلِ ُموا َعَلي هِ  َصل وا  .[56: األحزاب]  ﴾َتس 

، يعِدُلون: أيب بكٍر، وُعمرَ كانُوا  بهو ، وارَض اللهم عن ُخلفائِه الراِشدين، الذين قَضوا ابحلقِ  على نبيِ نا حممدٍ وابِرك اللهم صلِ  وسلِ م 
، وعن   مني.م األكرَ رَ كأمجعني، وعن ا معهم جُبوِدك وكرِمك اي أ الصحابةِ  رِ سائِ وُعثمان، وعليٍ 

واجَعل اللهم هذا البلَد آمًنا ُمطمئنًّا رخاًء، وسائَِر بالد  واملُسلمني، وأِذل  الشرَك واملُشرِكني، ودمِ ر أعداَء الدين، أِعز  اإلسالمَ  مالله
 املُسلمني.

 ياَمنا، اللهم ارزُقنا اإلخالَص يف الَقول والعمل.اللهم تقبًّل من ا ِصياَمنا وقِ 

ن  َيا يف  آتَِنا رَب  َنا﴿ ِخَرةِ  َويف  َحَسَنةً  الد   ، واصِرف عن ا الفنَت ما ظَهَر ِمنها وما بَطن.[201: البقرة] ﴾الن ارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآل 

 ق مجيَع ُوالة أموِر املسلمني للعمل بكتاِبك اي ذا اجلالل واإلكرام.اللهم وفِ ق إماَمنا ِلُداك، واجَعل عمَله يف ِرضاك، ووف ِ 

 عباد هللا:

لِ  َيَ ُمرُ  اّلل َ  ِإن  ﴿ َسانِ  اِبل َعد  َهى ال ُقر َب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإل ِح  َشاءِ  َعنِ  َويَ ن    .[90: لنحل]ا ﴾َتذَك ُرونَ  َلَعل ُكم   يَِعُظُكم   َوال بَ غ يِ  َوال ُمن َكرِ  ال َفح 

 عون.ما تصنَ  مُ عِمه يزِدكم، ولذِكُر هللا أكرب، وهللا يعلَ ُروه على آالئِه ونِ ركم، واشكُ العظيَم اجلليَل يذكُ  فاذُكروا هللاَ 

 


