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 رمضان واغتنام األوقات الفاضلة

رمضان واغتنام األوقات : "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرمحن احلذيفي 

، واليت حتدث فيها عن نعمة اهللا يف تعليم عباده األوقات الفاضلة اليت تتضاعف فيها احلسنات، ذكَّر "الفاضلة

 .واألحاديث يف فضل صيام رمضان وقيامهببعض ما ورد من اآليات 

 

 اخلطبة األوىل

احلمد هللا ذي اجلاللِ واإلكرام والفضل واإلنعام، أمحد ريب وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن ال إله إال 

ل اهللا وحده ال شريك له امللك القدوس السالم، وأشهد أن نبينا وسيدنا حممدا عبده ورسوله املبعوثُ بأفض

 .األحكام، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك حممد، وعلى آله وصحبه الكرام

 :أما بعد

 .فاتقوا اهللا حق التقوى؛ فتقوى اهللا خري زاد ليوم املعاد

 :أيها املسلمون

فيها الطاعات، اذكروا نِعم اهللا عليكم؛ إذ علَّمكم األوقات الفاضلة اليت تتضاعف فيها احلسنات، وشرع لكم 

 منكُم رسولًا فيكُم أَرسلْنا كَما: وفصلَ لكم املُحرمات اليت تخزِي اإلنسان يف احلياة وبعد املمات، قال اهللا تعاىل

 فَاذْكُرونِي) ١٥١( تعلَمونَ ونواتكُ لَم ما ويعلِّمكُم والْحكْمةَ الْكتاب ويعلِّمكُم ويزكِّيكُم آياتنا علَيكُم يتلُو

كُموا أَذْكُركُراشي ولَا لو ونكْفُرفَإِذَا: ، وقال تعاىل]١٥٢ ،١٥١: البقرة[ ت متنوا أَمفَاذْكُر ا اللَّهكَم 

كُملَّما عم وا لَمكُونونَ تلَمعوقال تعاىل]٢٣٩: البقرة[ ت ، :متلِّمعا ولَ موا ملَمعت متلَا أَنو كُماؤآب 

 .]١١٩: األنعام[ إِلَيه اضطُرِرتم ما إِلَّا علَيكُم حرم ما لَكُم فَصلَ وقَد: ، وقال تعاىل]٩١: األنعام[



 
  ٢٨/٨/١٤٣٢ :يالنبواملسجد من        علي احلذيفي. د :لشيخل   رمضان واغتنام األوقات الفاضلة: خطبة اجلمعة 

 

-2 - 

زمنةَ الفاضلَة اليت ، وما أوسع عطاَءه، وما أجلَّ نِعمه وجوده، يعلِّمنا األ-جل وعال  -فما أعظم كرم الرب 

يتضاعف فيها الثواب، ويعلِّمنا أنواع القُربات اليت يرضى ا عنا، ويعني على العبادات، وحيفظُ من املُحرمات، إن 

 .هذا أعظم النعم، وغايةُ اجلُود والكرم

قال رسول : قال -اهللا عنه رضي  -وشهر رمضان سيد الشهور، جعل اهللا صيامه مغفرةً للذنوب؛ عن أيب هريرة 

 .؛ رواه البخاري»من صام رمضان إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه«: -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

قال : قال -رضي اهللا عنه  -كما جعل اهللا قيامه كفَّارةً ملا سلَف من السيئات، ورفعةً يف الدرجات عن أيب هريرة 

؛ رواه البخاري »من قام رمضان إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه«: - عليه وسلم صلى اهللا -رسول اهللا 

 .ومسلم

قال : قال -رضي اهللا عنه  -وفيه ليلةُ القدر من قامها إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه، وعن أيب هريرة 

اخلمس، واجلمعةُ إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان مكفِّرات ملا الصلوات «: -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

ت الكبائرنِبإذا اجت ؛ رواه مسلم والترمذي»بينهن. 

 :فيا أيها املسلمون

هذه مواسم اخلريات قد أقبلَت، وهذه أوقات الفضل قد دخلَت، وأبواب اجلنة يف رمضان فُتحت، وأبواب النار 

قَت، والشرورئَت؛ عن أيب هريرة  أُغلصلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -قد طُف- :

 .؛ رواه البخاري ومسلم»إذا دخلَ رمضان فُتحت أبواب اجلنة، وأُغلقَت أبواب جهنم، وسلِسلَت الشياطني«

صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  قال: قال -رضي اهللا عنه  -وثواب الصيام أفضلُ الثواب؛ عن سهل بن سعد 

؛ »يف اجلنة باب يدعى الريان، يدخل منه الصائمون، فمن كان من الصائمني دخلَه، ومن دخلَه مل يظمأ أبدا«: -

 .رواه البخاري ومسلم
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تدعوه إليه  وما ذاك إال ألن الصوم سر وإخالص بني العبد وربه يتخلَّى العبد بالصوم عن حظوظ نفِسه، وما

: قال -رضي اهللا عنه  -طبيعته األمارةُ بالسوء، ويقدم مرضاةَ ربه، فيتولَّى اهللا جزاَءه بال حساب؛ عن أيب هريرة 

كلُّ عملِ ابنِ آدم يضاعف احلسنةُ عشر أمثالها إىل سبعمائة ضعف، «: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا 

فرحةٌ عند : الصوم؛ فإنه يل وأنا أجزِي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان إال: قال اهللا تعاىل

 .؛ رواه البخاري ومسلم»فطوره، وفرحةٌ عند لقاء ربه، وخلَلُوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريحِ املسك

بناسي لألعمال، فكل عملٍ صاحلٍ له نعيم وموافق جانِساجلنات م قه، واهللا ذو الفضلِ العظيم، ولو ونعيموافه وي

 ت أن تكون السنةُ كلُّها رمضان، والدنيا دارواخلري يف رمضان لتمن من الرمحة عليها الرب فيضاألمةُ ما ي تعلم

 .عمل، واآلخرةُ دار جزاء، والدنيا فانية، واآلخرةُ باقية

أصحابه بقدوم رمضان؛ ليستعدوا له مبا يليق به من التوبة  يبشر -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد كان رسولنا 

يف آخر  -صلى اهللا عليه وسلم  -خطَبنا رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -واألعمال الصاحلات؛ عن سلمان 

ر جعلَ قد أظلَّكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلةٌ خري من ألف شهر، شه! يا أيها الناس«: يومٍ من شعبان قال

اهللا صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا، ومن تقرب فيه خبصلة كان كمن أدى فريضةً فيما سواه، ومن أدى فريضةً 

؛ رواه ابن »فيه كان كمن أدى سبعني فريضةً فيما سواه، وهو شهر الصرب، والصرب ثوابه اجلنة، وشهر املُواساة

 .خزمية

 تعد املسلم ألن يكونَ من املُتقني؛ ليكون أهالً جلوارِ رب العاملني يف جنات النعيم؛ فإنه والصيام من العبادات اليت

 الَّذين) ٣١( الْمتقني اللَّه يجزِي كَذَلك: ال يدخل اجلنةَ إال طيب طاهر؛ طاهر من الشرك واآلثام، قال اهللا تعاىل

مفَّاهوتكَةُ تلَائبِ الْمطَيقُولُونَ نيي لَامس كُملَيلُوا عخةَ ادنا الْجبِم متلُونَ كُنمع٣٢ ،٣١: النحل[ ت[. 

 .فإذا عدم أثر العبادة على اإلنسان فعدم األثر الطيب خللَلٍ من اإلنسان نفسه، وليس خللَلٍ يف العبادة
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 :أيها املسلمون

اهللا فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودا فال تعتدوها، وحرم  إن«: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسولنا 

 .»أشياَء فال تنتهِكوها، وسكت عن أشياء رمحةً بكم فال تسألوا عنها

 .توحيد اهللا تعاىل؛ فمن حقَّق التوحيد دخل اجلنةَ بغري حسابٍ وال عذاب: وأوجب الواجبات

يقصر يف الصالة، وهذا من اخلُسران، وأدوا زكاةَ أموالكم وال سيما يف وأقيموا الصالة؛ فمن الناس من يصوم و

من مل يدع قولَ «هذا الشهر املبارك، وحجوا بيت ربكم، واحفَظوا صيامكم من اللغوِ واملعاصي والذنوب؛ فـ 

 .»الزورِ والعملَ به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

) ١٨٣( تتقُونَ لَعلَّكُم قَبلكُم من الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنوا الَّذين أَيها اي: قال اهللا تعاىل

 .]١٨٤ ،١٨٣: البقرة[ ...معدودات  أَياما

حلكيم، ونفعنا دي سيد املرسلني بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر ا

وقوله القومي، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا العظيم اجلليلَ يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنه 

 .هو الغفور الرحيم
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 اخلطبة الثانية

العلي العظيم، وأشهد أن احلمد هللا الرمحن الرحيم، العزيز احلكيم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

: يس[ الْكَافرِين علَى الْقَولُ ويحق حيا كَانَ من لينذرنبينا وسيدنا حممدا عبده ورسوله املبعوثُ رمحةً للعاملني 

 .، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني]٧٠

 :أما بعد

 .حق التقوى، ومتسكوا من اإلسالم بالعروة الوثقى -عباد اهللا  -فاتقوا اهللا 

 :عباد اهللا

من : إن هذا الشهر الكرمي شهر اإلحسان، واملؤمن يحِسن إىل نفسه، ويحِسن إىل عباد اهللا، وأحب العباد إىل اهللا

عبد اهللا ال يشرِك به شيئًا، وأحسن إىل عباد ، ف-تبارك وتعاىل  -أحسن إىل نفسه؛ بأن اتقَى اهللا تعاىل، ووحد ربه 

أجود الناس،  -صلى اهللا عليه وسلم  -يحب املُحسنني، وقد كان رسول اهللا  -تبارك وتعاىل  -اهللا؛ فإن اهللا 

 حني يلقاه جربيل أجود باخلري من الريحِ -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان أجود ما يكون يف رمضان، فلرسولُ اهللا 

 .-رضي اهللا تعاىل عنها  -املُرسلة، كما روت ذلك عائشةُ 

؛ فما من خريٍ إال وقد فعلَه وحثَّ عليه، وما من شر إال وحذَّر منه -صلى اهللا عليه وسلم  -والقدوةُ برسول اهللا 

 اللَّه يرجو كَانَ لمن حسنةٌ أُسوةٌ اللَّه رسولِ في لَكُم كَانَ لَقَد: واجتنبه، فهو القدوةُ للمؤمنني، قال اهللا تعاىل

موالْيو رالْآخ ذَكَرو ا اللَّهري٢١: األحزاب[ كَث[. 

 من وبينات للناسِ هدى الْقُرآنُ فيه أُنزِلَ الَّذي رمضانَ شهر: وهذا الشهر املبارك شهر القرآن، قال اهللا تعاىل

، وهذا الشهر الذي أنزل اهللا فيه القرآن هو ]١٨٥: البقرة[ فَلْيصمه الشهر منكُم شهِد فَمن لْفُرقَانوا الْهدى

غذاُء الروح، وهو الدالُّ على اخلريات، والذي ينهى عن املُحرمات؛ فإن للقرآن يف هذا الشهر على القلوب 

 .الصوم، وإن سلطانَ القرآن يقوىسلطانا عظيما، فإن سلطانَ النفس يضعف ب
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 :فيا أيها الناس

أدميوا تالوةَ كتابِ اهللا، وتدبروا القرآنَ العظيم؛ فإنه الذي يقود إىل رضوان اهللا وإىل جنات النعيم، وأكثروا من 

 .-تبارك وتعاىل  -التالوة فيه آناء الليل وآناء النهار، وأكثروا من ذكر اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم  -ا الشهر إا من اإلحسان الذي رغَّب اهللا فيه، ورغَّب فيه رسولُ اهللا وإن الصدقةَ يف هذ

أمر بذلك،  -تبارك وتعاىل  -، فاستقبِلوا شهركم خبريِ ما تقدرون عليه من األعمال وبتوبة نصوح؛ فإن اهللا -

: -تبارك وتعاىل  -، واهللا ]٨: التحرمي[ نصوحا توبةً اللَّه ىإِلَ توبوا آمنوا الَّذين أَيها يا: -عز وجل  -فقال 

 .]٤٠: النساء[ عظيما أَجرا لَدنه من ويؤت يضاعفْها حسنةً تك وإِنْ ذَرة مثْقَالَ يظْلم لَا

 .توبوا إىل اهللا لريحتل هذا الشهر بذنوبٍ مغفورة، وأعمالٍ مشكورة

 :اهللا عباد

 الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ: -تبارك وتعاىل  -إن اهللا أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، فقال 

 من صلَّى علي«: -صلى اهللا عليه وسلم  -، وقد قال ]٥٦: األحزاب[ تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا

 .»صالةً واحدةً صلَّى اهللا عليه ا عشرا

فصلُّوا وسلِّموا على سيد األولني واآلخرين، وإمام املرسلني، اللهم صلِّ على حممد، كما صلَّيت على إبراهيم 

وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم بارِك على حممد وعلى آل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل 

 .إنك محيد جميد، وسلِّم تسليما كثريا إبراهيم،

أيب بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن : اللهو ارض عن الصحابة أمجعني، وعن اخللفاء الراشدين األئمة املهديني

سائر أصحاب نبيك أمجعني، وعن التابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، اللهم وارض عنا معهم مبنك 

 .ا أرحم الرامحنيوكرمك ورمحتك ي
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اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أذلَّ الكفر والكافرين، اللهم أبطل كيد أعداء 

اإلسالم يا رب العاملني، اللهم أبطل مكر أعداء اإلسالم يا رب العاملني، اللهم يا قوي يا متني اللهم أبطل 

 .إلسالم اليت يكيدون ا اإلسالم واملسلمني يا رب العاملنيمخطَّطات أعداء ا

اللهم انصر دينك وكتابك وسنةَ نبيك يا أرحم الرامحني ويا رب العاملني، يا قوي يا عزيز، اللهم اجعلنا من 

جِرنا ، اللهم أحِسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأ-صلى اهللا عليه وسلم  -املُتمسكني بكتابك وسنة نبيك حممد 

 .ومن خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

اللهم ألِّف بني قلوب املسلمني، وأصلح ذات بينهم يا رب العاملني، اللهم احقن دماء املسلمني، اللهم احفظ دماء 

املسلمني، اللهم احفظ للمسلمني دينهم وأعراضهم ودماَءهم وأموالَهم يا رب العاملني، اللهم استر عوراتنا وآمن 

 .تنا يا أرحم الرامحنيروعا

اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العاملني، ندرأُ بك يف حنر كل 

 .ذي شر يا رب العاملني، إنك على كل شيٍء قدير

يف رضاك، وانصر به دينك،  اللهم وفِّق خادم احلرمني الشريفني ملا حتب وترضى، اللهم وفِّقه هلُداك واجعل عمله

وأعلِ به كلمتك، اللهم وأعنه على ما فيه الصالح للبالد والعباد يا رب العاملني، وأصلح بِطانته، اللهم وفِّق نائبيه 

 .ملا حتب وترضى، وملا فيه عز اإلسالم واملسلمني

 .اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح اللهم والةَ أمورنا

ذا اجلالل واإلكرام اللهم أطفئ الفنت اليت اشتعلَت يف بالد املسلمني، اللهم أطفئ الثورات اليت اشتعلَت  اللهم يا

يف بالد املسلمني يا رب العاملني، اللهم أطفئها بعز لإلسالم واملسلمني وعافية لإلسالم واملسلمني، وذلٍّ للكفر 

 .لى كل شيء قديروالكافرين يا رب العاملني وأعداء الدين، إنك ع
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اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام أعنا على صيام شهر رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام شهر رمضان وقيامه يا 

 .رب العاملني

اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم أحِسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وعذاب 

 .عاملنياآلخرة يا رب ال

، اللهم اقمع البدع، اللهم أذلَّ -صلى اهللا عليه وسلم  -اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام أظهِر سنن نبيك حممد 

 -البدع إىل يوم الدين يا رب العاملني، اللهم انصر السنن يا ذا اجلالل واإلكرام، اللهم انصر هدي نبيك حممد 

 .-صلى اهللا عليه وسلم 

ا وعلى املسلمني، وفقِّهنا واملسلمني يف الدين، اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وشياطينه وذريته اللهم تب علين

 .وجنوده يا رب العاملني، وأعذ املسلمني من إبليس وشياطينه وذريته يا ذا اجلالل واإلكرام

 :عباد اهللا

 تذَكَّرونَ لَعلَّكُم يعظُكُم والْبغيِ والْمنكَرِ الْفَحشاِء عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتاِء والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ

 يعلَم لَّهال إِنَّ كَفيلًا علَيكُم اللَّه جعلْتم وقَد توكيدها بعد الْأَيمانَ تنقُضوا ولَا عاهدتم إِذَا اللَّه بِعهد وأَوفُوا) ٩٠(

 .]٩١ ،٩٠: النحل[ تفْعلُونَ ما

 .واذكروا اهللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزِدكم، ولذكر اهللا أكرب، واهللا يعلم ما تصنعون

 


