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 واألمل والرجاء   العمل ب   رمضان   استقبال   خطبة بعنوان: 
 م2021إبريل  9 –هـ 1442شعبان  72بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 بطاعة الله : الفرح واالبتهاجثانًيا                         : الدعاء بأن يبلغك الله شهر رمضانأوًلا

                                                            : صحبة األخياررابًعا                                                 ةالتخلية قبل التحلي: اثالًث
 برنامج عمليخطة ووضع : اسادًس                                                 واألمل والرجاء : العملًساخام

 أما بعد:                   المقدمة:                                         
انــا  وال شــأ أن كــل ور ــد   ؛ ؛ فبعد أايم قالئل نستقبل شــ ر رانــان ركبــار كل عام وأنتم خبري مجيًعا  عباد الله:

ــن أن  ــانيتمـ ــر    رانـ ــل ركضاـ ــا أهـ ــمن اـ ــليكـ ــا ولعمـ ــع وإ ـ ــيتر ال مين ولتمـ ــا هـ ــل ؛ ولكـ ــا   ورألاـ ــ م  ورلعبـ ورلعـ
إذر  -نســتقبل هبــا هــيتر رلكــ ر رلكــر   - وصــاايعــد     نــررمكميته ركناسبة أن أسطر حلأ ببت هبورالجت ا  ؛ ليتلأ  

   -متمثل فيما يلى: إن شاء هللا معاىل؛ وهيته رلمصااي طبقناها وعملنا هبا نكمن اا رلاائ يا   رانان
 بلغك الله شهر رمضان: الدعاء بأن يأوًلا

 قبل رانان رلسلف ياعلمن ذلأ فقد كانمر يدعمن هللا ستة أش ر ندعم هللا أن يبلضنا هيتر رلك ر رلكر  كما كانف 
وكان حيــب بــا أري كثــري يقــمم:  رلل ــم  ،رانان يتقبل ان م أنرانان بعد مث يدعمنه ستة أش ر   ،أن يبلض م رانان

 كــ ر وأنهللا أن يعيننا على أن حنسا رستقبام رل  سلمنا إىل رانان، وسلم لنا رانان، ومسلمه انا اتقبال . فندعم
   :يقمم رلكيخ عبدرلرمحا رلسعدي رمحــه هللاحنسا رلعمل فيه، ألنه قد يبلضأ رانان وأنت اصرٌّ على اعصيته!! 

! وإ ــا رلكــغن اــاذر ال منس أن مدعمه أن يبار  لــأ فيــهي فلــيس رلكــغن   بلم ــهإذر  عمت هللا أن يبلضأ رانان ف
ْرْ   .رلكــ يد إنــأ ستســبم ر ميــجل إىل ر نــة  ــىفقــت فيــه لعمــل صــا  ف   ألنــأ إذر و   ســتعمل فيــه !!! ــأ اأ ْأري  ه ْريـ فعــْ

ت كــأ  ْد أْ  لاْم ْورسأ ه  ْوســْ َا  ْعْليــأ لاى ر جْل رلنــاَّلل    صــْ ْلْما اــْ اْعْة ْأســأ اأ ق نــْ ْنًة. قْاْم:ْكاْن رْج اْلن  ا اأ بْلــ ٍّ   اــ  ر  ســْ ِّــْ ْر ررأ َ ْا ْوأ ِّــ   د   ــْ
َا   بْ قْاْم طْلأْحة  بأا  ع بْـيأد  ر بــأت  لــ يْتل ْأ!! فْْغصــأ ْل رلكــا  يد  فـْْع   ْل قـْبــأ نـأ  ْما أ  أِّــ  ْناْة فـْْرأْيأت  ف يْ ا رلأم ْؤِّاْر ا  حأت  : فْغ ر يت  ر أ

لاى ر َا  صــْ مم  ر لاْم  ْفيتْْكرأت  ْذل ْأ ل ْرســ  ه  ْوســْ لا َا  ْعْليــأ اْن ْوصــْ ْده  رْْانــْ اْم بـْعــأ اْم: أْلــْيأْس قــْدأ صــْ ة  ْأوأ . فـْقــْ عــْ تاْة ااْل   رْكأ ى ســ 
ْعًة ْصاْلْ  رلساْنة  !!    .(أمحد بسند  سا) ْكيْتر وْْكيْتر رْكأ

ر نــة  ا للكــ يد إىلجعلــه ســابقً ، إال أن أتِّــري اــمت ررِّــر ســنة رواات رألوم ش يدً   ور د    ما   يمم  فمجل أهنما أسل 
 فيه. ر اا رانان زاي   على صا به وور  هللا لهألنه أ ر  ش رً 

 بطاعة الله : الفرح واالبتهاجثانًيا
ْت ه  فْب يْتل ْأ فـْلأيْـاأْر  مر ه ْم ِّْريأٌ ِم اا َْيأْمع منْ } :نان يكمن ولطاعة ورلعبا   ورلارح برا  َا  ْوب ْرمحأ يمنس:  ) {ق لأ ب ْانأل  ر

من بقدواــه، وأي فــرح أع ــم صــحابة ورلتــابعت ي تمــمن بكــ ر رانــان، ويار ــ رلوقد كان سلانا رلصــا  اــا  .    (58
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َا  صلى هللا عليه وسلم وقد صمر    رلرمحات.و   إلِّبار بقرب رانان امسم رخلريرتاا ر  :هــيته رلار ــة بقملــهْرس مم  ر
ا ه   ؛  ل لصاائ م  فـْرأْ ْتان  يـْاأْر    ْما إ ْذر ْأفأْطْر ْفر ْح ب ا طأر ه    . (هاتام علي) .ْوإ ْذر ْلق ٍّْ رْباه  ْفر ْح ب ْصمأ

  !!!فغيا رلرت يب ولعمل رلصا   !!وختيل ضيف ع ي  عليأ مل مره انيت سنة وجاء إليأ فماذر أنت فاعل له
فكــان أوم اــا أ ِّــل إملر   ،لرانــان فــغملر ركســاجد ولقنا يــل يســتعد -رضــٍّ هللا عنــه -عمــر بــا رخلطــاب ف ــيتر

 ى  عــا لــه رإلاــام ، رها وألنمرر وبتالو  رلقرانغملف ،على صال  رلرترويح   رانانأوم اا مججل رلناس  و   ركساجد،
عــا أإ إســحام رينمــدر: قــام : ِّــرىب علــى بــا أإ طالــب   أوم ليلــة اــا ف بســبب ذلــأ.–رضــٍّ هللا عنــه -علــٍّ 

رب  كمـــا نـــمرت   نـــمر هللا لـــأ اي ربـــا رخلطـــاب   قـــ تـــاب هللا يتلـــى   ركســـاجد، فقـــام:رانـــان ورلقنا يـــل م هـــر وك
 ن .اساجد هللا ولقرا 

لف جاريــة ، فلمــا وع قــمم اــا رلســ أال فر نا ولعبا   ورلطاعة كما ناــرح ونســتعد ولطعــام ورلكــررب،   عباد الله:
فسغلت م عا سبب ذلأ  فقالمر: نت يغ لصــيام   .ن وألطعمة و ريهاويستعدو   ،رقرتب ش ر رانان، رأهتم يتغهبمن له

 .، ر و: علي مند قمم كل زااهنم رانانلقد كنت ع !وأنتم ال مصمامن إال رانان فقالت: .رانان
 التخلية قبل التحلية: ثالًثا

فالقلمب ِملمء  ولسمر  ورل لمة طمرم رلعام اــا أ ــر رلــيتنمب وركعاصــٍّ، ســب وشــتم و يبــة و يمــة ون ــر إىل  ــررم 
وكــل ذلــأ  . وشــرب مــرم و ــل و قــد و ســد وناــام وشــقام وســمء أِّــالم وأكــل  ــررم وفعــل ركنكــررت.....إخ

َا  ْعْليأه  ْوْسلاْم قــْامْ   ْعاأ ْأري  ه ْريـأْر ْ بب   سمر  رلقلب، فس َا  ْصلاى ر طــْغْ ِّْط ي ـْـًة ن ك تـْـتأ : ْعاأ ْرس مم  ر ْد إ ْذر ْأِّأ إ نا رلأْعبــأ
ْ رء   ْتٌة ْسمأ ا ْ   ،   قـْلأب ه  ن كأ تْـضأْاْر ْوَْتْب س ق ْل قـْلأبــ ه  ْوإ نأ عــْ ْم رلــرارن  رلــايت ي  فْإ ْذر ه ْم نـْ ْْع ْورسأ ىا مـْعألــ ْم قـْلأبـْـه  ْوهــ  ا  ــْ ز يــْد ف ي ــْ

َا   ب مْن {:ذْْكْر ر ســ  ان مر ْيكأ ا كــْ الا بــْلأ رْرْن ْعلـْـى قـ لــ مهب  مأ اــْ فتخيــل كيــف  ــام قلبــأ بعــد أ ــد ، (وصــححه )رلرتاــيتي} كــْ
رراثم ورل لمــات، قبــل أن حنليــه  في ب أن خنلى رلقلب وجنليه ونط ره اا هــيتهر اا ركعاصٍّ ورراثم !!  عكر ش رً 

،  ــى نط ــر رلقلــب ان ــا، رلقــاذوررتولعبــا   ورلطاعــة، فــال َيــمز إ ِّــام رلقــران ورلصــال  ورلــيتكر علــى اثــل هــيته 
ف ب أنأ عند  قطعة أرض فناء ِملمء  قمااة مريد بناءها ومكييدها، هل ستحلي ا ولبنيان على اا هٍّ عليه اا 

 . رلقلب حيتاىب إىل ختلية قبل رلتحليةقمااة أم مط رها  !! ف كيتر 
علينــا  اتح صاحة بيناء اجل رلرسمم صلى هللا عليه وسلم بطاعته فيما أار ورجتناب اــا هنــى عنــه وزجــر.فعلينا أن ن

اــتح صــاحة علينــا أن ن اــتح صــاحة بينــاء اــجل رلمرلــديا ورألقــارب، ورألر ــام ورل وجــة ورألوال  ولــرب ورلصــلة.أن ن
 قبل رانان. سالاة رلصدر اجل ركسلمتعلينا أن نعمل على ؛  عيش فيه نليتي بيناء اجل رجملتمجل ر

لاْم نا ســنْة رلنــَّلل ورلنــا ر إىل رلســنة ركط ــر  َيــد أ ه  ْوســْ َا  ْعْليــأ لاى ر د  علــى أَيــة ط ــار   صــْ عــاارٌ  ولنصــمؤ ركؤكــ  
كــل      لســالم: أيا رلنــاس أفنــل  فيقــمم:رلقلــمب وســالات ا اــا رلضــل   ورلكــحناء ورلبضنــاء، ي ســغم عليــه رلصــال  ور

لامْ خمممم رلقلب صدوم رللسان، فيقام له: صدوم رللسان نعرفــه، فمــا خممــمم رلقلــب  فيقــمم  ه  ْوســْ َا  ْعْليــأ لاى ر : صــْ
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ــلا وال  ســـد ــنا  صـــحيح(   .هـــم رلت قـــٍّ رلنقـــٍّ، ال إمث وال بضـــٍّ وال  ـ ويقـــمم عليـــه رلصـــال  . )روره ربـــا ااجـــه صسـ
إصــالح ذرت رلبــت، فــإن   أال أِّــربكم ضفنــْل اــا  رجــة رلصــيام ورلصــال  ورلصــدقة  قــالمر: بلــى، قــام:    ورلسالم:

 . ( ) أبم  رو  صسنا  صحيح   .فسا  ذرت رلبت هٍّ رحلالقة، ال أقمم: حتلم رلكعر، ولكا حتلم رلديا
ذلــأ اــا رلقــروت؛ وكــل ذلــأ حيلقــه  فالعبد َيت ــد   رلصــيام ورلقيــام وقــررء  رلقــران وصــلة رألر ــام ورإلناــام و ــري 

 رخلصام ورلكحناء ورلبضناء وفسا  ذرت رلبت؛ بل إن أعماله ال مرفجل ولا يضار هللا  ى يصطلح اجل أِّيه.
ن أ ــدمل َيــر  أن يســتقبل رينــالم فقــام: اــا كــا كيــف كنــتم مســتقبلمن شــ ر رانــان   روى عا ربا اسعم  أنه ســ  ل:

 .ركسلم  قلبه اثقام ذر   قد على أِّيه و 
مْم  ورألفنل عند هللا فبا ر أنت وخلري إذر أعرض عنأ أِّم  وكا أنت رألِّري  ار ي   ْأنا ْرســ  ْنأصــْ ، فعــْاأ ْأري  أْيــامْب رألأ

ْم  ــْاْل   لْيـْـام  يـْلأْتق يْــ  مأ اه  فـــْ ْر ْأِّــْ ل  ْأنأ يـْ أ ــ  َا  ْعْليأه  ْوْسلاْم قْاْم:  اْل حيْ لا ل ْرجــ  َا  ْصلاى ر يْتر ان  ر ر ض  هــْ يْتر ْويـ عــأ ر ض  هــْ  فـْيـ عــأ
لسااْلم  )اتام عليه(  .ْوِّْريأ َ ْا رلايت ي يـْبأْدأ  و 

 صحبة األخيار: رابًعا
كمــا قيــل: رلصـــا ب ألنــه يكـــمن علــى هديــه وطريقتــه ويتــغ ر بــه،  ينبضــٍّ علــى ركــرء أن حيســا رِّتيــار رلصــا ب، ف

 قام رلكاعر:  ابه.فسغم عا أصح  سا ب،  ى لم أر ت أن معر  أِّالم شخص  
ك قار ن  يْقْتدي         ْعا  ركْرء  ال ْمسْغم ْوْسل ْعا ْقريْنه    ْفك لا ْقريا  و 

 ي عدي كما ي عدي رلصحيـْح رألجـرب       ور ـيترأ ا صا بـْة رلل يـم فـإنـ ه                       وقام اِّر:
ْرْ  قــْامْ و  ــأ اأ ْأري  ه ْريـ َا   عــْ مم  ر لامْ قــْاْم ْرســ  ه  ْوســْ َا  ْعْليــأ لاى ر ى   يــا  ِّْ    : صــْ رأء  ْعلــْ د ك مأ رلأمــْ ه  فـْلأيْـنأ ــ رأ ْأ ــْ ْالــ ل   ل يلــ   َ اأ    اــْ
 .  ( أمحد وأبم  رو  ورلرتايتي و سنه )

قام رلعلماء: يعع ال ختالــل إال اــا رضــيت  ينــه وأاانتــه فإنــأ إذر ِّاللتــه قــا   إىل  ينــه وايتهبــه، وال مضــرر بــدينأ 
 ا    ينه وايتهبه.  ختاطر بناسأ فتخالل اا ليس ارضيً وال

أ   ل  رلأم ســأ مأء  ْكْحااــ  ال ح  ْورلســا ْلــ يس  رلصــا لاْم ذلــأ فقــام:  ْاثـْـل  ر أ ه  ْوســْ َا  ْعْليــأ لاى ر ري ، وقــد صــمر رلنــاَّلل    صــْ ْومْلفــ خ  رلأكــ 
ا ْفْحاا ل  رلأم سأأ  إ ااا ْأنأ حي أيت ْيْأ ْوإ ااا ْأنأ مْـ  ر ْم   ْيابــْْأ ْوإ اــا ا ْأنأ حيــ أ نأه  ر حًيا طْي  بـْـًة، ْومْلفــ خ  رلأكــ ري  إ اــا نأه  ْوإ ااا ْأنأ َتْ ْد ا  ْتاْع ا  بـأ

 .ْأنأ َتْ ْد ر حًيا ِّْب يْثًة ) اتام عليه (
أ يعــع: هــم اســتايد علــى كــل  ــام، إاــا أن يعطيــأ، وإاــا أن يبيــجل لــأ، وإاــا أن يعلــم فيــأ ررئحــة طيبــة، كــيتل 

ر لــيس رلصــا : إاــا أن ماــر  وخلــري، وإاــا أن ين ــا  عــا رلكــر، وإاــا أن يــدعم  إىل رخلــري وحينــأ عليــه، فغنــت 
 كيتلأ جليس رلسمء إاا أن ي هد  اا رخلري أو ير بأ   رلكر، فغنت اتنرر على كل  ام.،  استايد
رلصــحبة وال ســيما   رانــان رِّتيــار  ة أوج  ــا روئــٍّ وإِّــمر: وأبنــائٍّ وكــل ف ــات رجملتمــجل أن حيســنمرلارســ ف ــيته 

 لكد  أت ريها كما ذكر.
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  واألمل والرجاء : العملخامًسا
؛ ولنا   رســملنا صــلى هللا عليــه  ضال  ورجاء   فعلى كل إنسان أن يستقبل ش ر رانان والجت ا    رلعبا   ورلعمل

ا كــان أجــم  رلنــاس وأجــم  اــا يكــمن   ؛ كمــ   ــد   رانــان اــاال َيت ــد    ــريهوســلم رألســم  ورلقــدو  ؛ فكــان َيت
 . ورلعبا   ور م ورألال ورلرجاء بت رلعمل رانان ؛ فكان َيمجل 
ليه: فيي ال ي نــمن أن شــ ر   –إن اــا ين ــر إىل ورقعنــا ركعاصــر َيــد أن اع ــم رلكــباب إال اــا ر ــم هللا    أحبتي 

ا غ اضبــمناا رلعمل ؛ ف م يســ رون لــيل م   فــرر   رانان ش ر كسل ومخمم ورر ة وهدنة ؛  ؛ ويقنــمن يــما م نيااــً
ا إىل كتــب ركضــازي ولســري وهيتر خمالف كا كان عليــه هــدي نبينــا صــلى هللا عليــه وســلم وصــحابته رلكــررم ؛ ولــم رجعنــ 

ن اع ــم رلاتم ـــات وركضــازي ورالنتصــاررت كانـــت   رانــان ؛ اـــجل شــد  رحلــر واـــررر  ر ــمع ورلعطـــش ؛ لمجــدمل أ
علــى أن هــيتر رلكــ ر هــم شــ ر رإلنتــاىب ورلعمــل، وشــ ر رالنتصــاررت رلكــربى،  ــت  وَتريــخ ركســلمت رلطميــل شــاهد

ومتعاىل صيحات هللا أكرب فيتن م رلنصر اا هللا اجل رليقت   هللا ضال  ورجاء  ؛ هتب ريح رإلميان، ونسمات رلتقمى، 
حبــرب رلعاشــر   جــالمت، ورنت ــاءً ر باــتح اكــة و طــت وعــتاا بدر، وارورً  معاىل، على قلة رلْعد  وقلة رلع د ، ربتدرءً 

 هـ رليت حنيا على أطالينا  ى رليمم.1393اا رانان 
 برنامج عملي لالستفادة من رمضانخطة ووضع  :اسادًس

من ، ولكــا قليلــ ألامر رلــدنيا اا  قيقً طمن ختطيطً الكثريون اا رلناس ولألسف رلكديد  ى ركلت ات هبيتر رلديا َطف
أو مناســى أن   رر  ك مــة ركــؤاا   هــيته رحليــا ، ونســٍّ، وهــيتر ملمــ  عــا عــدم رإلرِّــر هــم رلــيتيا َططــمن ألاــمر ر

واــا أاثلــة هــيتر رلتخطــي   ،اــجل هللا وامرعيــد ا مــة لرتبيــة ناســه  ــى مثبــت علــى هــيتر رألاــر كثــري ً    اللمســلم فرصًــ 
وليــا  ال تنــام أايم  اليًــ ا عملعبــا رت، فينــجل ركســلم لــه برمل ًــ ، رلتخطــي  الســتضالم رانــان   رلطاعــات ورلآلِّــر 

 ،وصــلة رألر ــام ،ورحملاف ــة علــى صــال  رلنــحى ،يصــلٍّ رألوقــات   ركســ د مجاعــة :رانــان   طاعــة هللا معــاىل
 و نمر ر نائ  ، و ري ذلأ . ،وزاير  ركرضٍّ ،ورإلناام 

: اا ج رئيًــ كتــب شــرطً مث ممقــجل علي ــا وم ه،ِّانة ولكــل يــمم مســطر فيــه أعمالــ فتقمم بعمل جدوم   كررسة اا  ال ت  
سة جني ات أمع د بدفجل ابلغ مخوإذر قصرت   ،قصر   أي بند  اا رلبنم  سالاة رليتكرأقر أمل ركمقجل أ مله أنع لا أ

 رلكرط ر  رئٍّ يكمن طاعة! ى  صدقة.
 .وهكيتر أ بيت   هللا لم رلت انا بكل اا مسعناه نكمن اا رلاائ يا   رانان رلار ت   رلدنيا وررِّر 

 اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه...........آمين
 وأقم الصالة،،،،،                                الدعاء،،،،،،،             
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