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 األولىالخطبة 

ِضلَّ َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال مُ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
  ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلـٰه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ 

أما بعد، فإن خير الكالم كالم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل 
 محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار.

اآلخرة، قال تعالى (وتزودوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي خير الزاد للمسافر إلى الدار  ،أيها المسلمون •
ِمن قبلكم (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب  ، قال تعالى، وهي وصية الله لألولين واآلخرينفإن خير الزاد التقوى)

 م دار المتقين).عْ ــــنِ ــــلَ (وَ تعالى وإياكم أن اتقوا الله)، وقد أعد الله الجنة لمن اتصف بها فقال 

القرآن، فقد أنزل الله فيه القرآن من بيت العزة إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا عباد الله، رمضان هو شهر  •
ن ـضان، فعـهر رمـتب في شـره من الكـغيحسب األحداث، بل إن الله تعالى أنزل ـليه وسلم بـــعلى النبي صلى الله ع

نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأُنزِلت التوراة أُ (لة بن األسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ـــواثِ 
 .١نزل القرآن ألربع وعشرين َخَلت من رمضان)نزِل اإلنجيل لثالث عشرة من رمضان، وأُ وأُ لِـِسـتٍّ َمَضين من رمضان، 

قراءة اإلكثار من شهر يستحب فيه فهو  ،شهر رمضان رؤوس العبادات في وقراءة القرآن من، ؤمنونأيها الم •
كان منهم من وقد  في رمضان، مرارا وقد كان من هدي السلف رضوان الله عليهم الحرص على ختم القرآن ، القرآن

 .ومنهم من يختمه في أكثر من ذلكيختمه في كل ثالث ليال، ومنهم من يختمه في أربع، 

في صالة الليل أو خارج  ت القراءةسواء كانعباد الله، وقراءة القرآن من أفضل الطاعات وأعظم القربات،  •
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية يرجون تجارة لن تبور * وأقاموا الصالة  يتلون كتاب اللهقال تعالى (إن الذين الصالة، 

 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور).

مْن قرَأ حرفًا من كتاِب  عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:و  •
 ٢حرٌف، وَلِكن أِلٌف حرٌف، والٌم حرٌف، وميٌم حرٌف. )ألم(ال أقوُل  ،، والحسنُة بعشِر أمثاِلهااللِه فله به حسنةٌ 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  األشعري رضي الله عنه موسىعن أبي و  •
الُقْرآَن َكَمَثِل  يـَْقَرأُ  ال الذي الُمْؤِمنِ  وَمَثلُ  َكَمَثِل األُتْـُرجَِّة، رِيُحها طَيٌِّب وَطْعُمها طَيٌِّب،الُقْرآَن   يـَْقَرأُ  الذي الُمْؤِمنِ  َمَثلُ 

وَمَثُل الُقْرآَن َمَثُل الرَّْيحانَِة، رِيُحها طَيٌِّب وَطْعُمها ُمرٌّ،  يـَْقَرأُ  الذي التَّْمَرِة، ال رِيَح لها وَطْعُمها ُحْلٌو، وَمَثُل الُمناِفقِ 
 ٣.الُقْرآَن َكَمَثِل الَحْنظََلِة، ليَس لها رِيٌح وَطْعُمها ُمرٌّ  يـَْقَرأُ  ال الذي الُمناِفقِ 

                                                 
 ).١٥٧٥» (الصحيحة«)، وحسنه األلباني في ٤/١٠٧رواه أحمد ( ١
 )، وصححه األلباني.٢٩١٠رواه الترمذي ( ٢
 ).٧٩٧)، ومسلم (٥٤٢٧رواه البخاري ( ٣
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َرُجٌل َعلََّمُه اللَُّه  ؛ال َحَسَد إالَّ في اثـْنَـتَـْينِ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  هريرةعن أبي و  •

ُلوُه آناَء الُقْرآَن،  َتِني أُوتِيُت ِمْثَل ما أُوِتَي ُفالٌن، فَـَعِمْلُت ِمْثَل ما اللَّْيِل وآناَء النَّهارِ َفهو يـَتـْ ، َفَسِمَعُه جاٌر له، فقاَل: لَيـْ
 .يـَْعَمل

َتِني أُوتِيُت ِمْثَل ما أُوِتَي ُفالٌن، فَـَعِمْلتُ  ، فقاَل َرُجٌل: لَيـْ  ١.ِمْثَل ما يـَْعَملُ  وَرُجٌل آتاُه اللَُّه ماًال َفهو يـُْهِلُكُه في الَحقِّ

مع  ؛وهو حاِفٌظ لهَمَثُل الذي يـَْقَرأُ الُقْرآَن قال:  موعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسل •
 ٢.وهو عليه َشِديٌد؛ فَـَلُه أْجرانِ  ؛وهو يـََتعاَهُدهُ  يـَْقَرأُ السََّفَرِة الِكراِم البَـَررَِة، وَمَثُل الذي 

أَُيِحبُّ أَحدُُكْم إذا َرَجَع إلى أْهِلِه : َصلَّى اللَُّه عليه وسلَّمله عنه قال: قال رسول الله وعن أبي هريرة رضي ال •
ٌر له ِمن فَـَثالُث آياٍت يـَْقَرُأ بِهنَّ أَحدُُكْم في َصالتِهِ ِعظاٍم ِسماٍن؟ قـُْلنا: نـََعْم، قاَل:  ٣أْن َيِجَد فيه َثالَث َخِلفاتٍ  ، َخيـْ

 ٤.ِسمان َثالِث َخِلفاٍت ِعظامٍ 

، َفقاَل: ٥َخرََج َرسوُل اللِه َصلَّى اللَُّه عليه وسلََّم َوَنْحُن في الصُّفَّةِ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:  •
في غيِر إْثٍم (أي سمينتين) ، فَـَيْأِتَي منه بَناقَـتَـْيِن َكْوَماَوْيِن ٧الَعِقيق إلى ، أَوْ ٦بُْطَحان إلى َيومٍ  ُكلَّ  يـَْغُدوَ  أَيُُّكْم ُيِحبُّ َأنْ 

ِمن ِكَتاِب يـَْقَرأُ آيـَتَـْيِن الَمْسِجِد فَـيَـْعَلُم َأْو  إلى َأَحدُُكمْ  يـَْغُدو قاَل: أَفال. َوَال َقْطِع َرِحٍم؟ فَـُقْلَنا: يا َرسوَل اللِه، ُنِحبُّ ذلكَ 
ٌر له ِمن ثَ  ٌر له ِمن نَاقَـتَـْيِن، َوَثَالٌث َخيـْ ٌر له ِمن أَْرَبٍع، َوِمْن َأْعَداِدِهنَّ ِمَن اإلِبلِ اللِه َعزَّ َوَجلَّ َخيـْ  ٨?َالٍث، َوَأْرَبٌع َخيـْ

َرُؤوا الُقْرآنَ ه عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لوعن أبي أمامة الباهلي رضي ال •  اقـْ
 ٩.َألْصحاِبهِ  َشِفيًعا الِقياَمةِ  َيومَ  يَْأتي فإنَّه

 .األحاديث الواردة في باب الحث على قراءة القرآن، في رمضان وغيرهأهم من نافعة وبعد، فهذه جملة  •
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر  •

 الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 

 
                                                 

 ).٥٠٢٦رواه البخاري ( ١
 )، واللفظ للبخاري.٧٩٨) ومسلم (٤٩٣٧رواه البخاري ( ٢
 .الـَخـلِـفـة هي الحامل من النوق، وجمعها َخـلِـفات ٣
 ).٨٠٢رواه مسلم ( ٤
 ».النهاية«الـصُّـفة؛ مكان ُمـظلل في المسجد النبوي، يأوي إليه فقراء المهاجرين. انظر  ٥
 ُبطحان؛ واٍد بالمدينة. ٦
 العقيق؛ واٍد بالمدينة. ٧
 .)٨٠٣رواه مسلم ( ٨
 ).٨٠٤رواه مسلم ( ٩
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 الخطبة الثانية

كثرة قراءة  جمع بينإذا المؤمن أن الحمد لله وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فاعلموا رحمكم الله 
العملين يوم القيامة في رفع درجاته وتكفير سيئاته، ذين ٰـ هبأن يكون ممن تدركه شفاعة ؛ كان حريا والصيامالقرآن 

يشفعان للعبد  والقرآنالصيام صلى الله عليه وسلم قال:  رسول الله أند الله بن عمرو رضي الله عنهما، ــعن عبـــــف
، (، يقول الصيام: يوم القيامة  .)عني فيهــفِّ ــشَ فَ منعته الطعام والشهوات بالنهار، َأْي ربِّ

 ١، فيشفعان.)فشفِّعني فيه منعته النوم بالليل،(ويقول القرآن: 

أن المؤمن عم الله على نِ ن مِ وأقبل الثلث األخير منه، أال وإن ، الله الله في العمل، فقد مضى نصف شهركم، عباد الله
ن، جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين يجهادبين في شهر رمضان  ينشط للجمع

 لله تعالى (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب).الجهادين، وصبر عليهما؛ فهو حرِيٌّ بالدخول في قول اذين ٰـ ه

للََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن افقال (إن  أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيمثم اعلموا رحمكم الله 
ق آدم عليه لِ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خُ وسلم: النبي صلى الله عليه  وقالتسليما)، آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

صل  اللهم، ٤)من الصالة، فإن صالتكم معروضة علي فأكثروا عليَّ ، ٣عقة، وفيه الصَّ ٢ض، وفيه النفخةــــالسالم، وفيه قُبِ 
من تبعهم بإحسان إلى يوم وارض عن أصحابه الخلفاء، وارض عن التابعين و  ،وسلم على عبدك ورسولك محمد

  .الدين
 .اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين •

جميع والة المسلمين اللهم وفق  .اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين
  واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.لتحكيم كتابك، 

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك  أعنا على العمل الصالح في رمضان.اللهم  •
العزة عما  سبحان ربنا ربربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.  وجميع سخطك.

 يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

في مدينة الجبيل، في  ،١٤٤٢لعام رمضان عشر من شهر  الثامنأعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 ٠٠٩٦٦٥٠٥٩٠٦٧٦١، واتس: المملكة العربية السعودية

                                                 
 .)٧٣٢٩( »صحيح الجامع« و )٩٨٤» (صحيح الترغيب«األلباني في )، وصححه ٢/١٧٤رواه أحمد ( ١
 أي النفخة الثانية في الصور، وهو قرٌن يَنفخ فيه إسرافيل، وهو الـَمـلك الـُمـوَكل بالنفخ في الصور، فيقوم الخالئق من قبورهم. ٢
 أي ُيصعق الناس في آخر الحياة الدنيا، فيموتون كلهم، والصعقة تكون بسبب النفخة األولى في الصور، وبين النفختين أربعون عاما. ٣
 ).١٦١٦٢برقم (» المسند«، ومحققو »صحيح أبي داود«) وغيره، وصححه األلباني في ٤/٨رواه أحمد (  ٤
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