
 خطبة الجمعة عن استقبال شهر رمضان مكتوبة 

يرتقب المسلمون في كّل مكان حلول شهر رمضـان المبارك بفارغ الصبر، كيف ال وهو الشهر الذي أنزل فيه  

بخصائص عظيمة وفضائل جّمة، وال بدّ ألهل العلم والخطباء  -سبحانه وتعالى-القرآن الكريم، وقد خّصه هللا 

الشهر المبارك، لذا سيتّم فيما ياتي تقديم خطبة بالتنويه على الكيفية التي ينبغي على المسلمين فيها استقبال هذا 

 :الجمعة عن استقبال شهر رمضان مكتوبة

 الخطبة األولى عن استقبال شهر رمضان 

إّن الحمد هلل نحمده، ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور انفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده  

له وليًا مرشدًا، وأشهد أن ال إله إال هللا وأن محمداً عبده ورسوله، عباد هللا   هللا فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد

 :اتقوا هللا حّق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون، وبعد

- فها قد أقبل علينا شهر رمضان المبارك، وهو شهر الرحمة والغفران، وشهر البركة والقرآن، فقد بّشرنا هللا 

في هذا الشهر بالرحمة والمغفرة واألجر الكبير، فقد جعل  -صلّى هللا عليه وسلّم-ّمدًا ونبيّه مح -سبحانه وتعالى

في كّل ليلٍة من ليالي هذا الشهر عتقاء من عذاب جهنّم يوم القيامة، فطوبى لمن شملته  -سبحانه وتعالى-المولى 

ل هللا صلّى هللا عليه وسلّم: "إذا كان  رحمة هللا تعالى وكان من الفائزين في الدين والدنيا واآلخرة، وقد قال رسو

أوُل ليلٍة من شهِر رمضاَن ُصفِّدِت الشياطيُن ومردةُ الجّنِ وغلِّقْت أبواُب الناِر فلم يُفتَْح منها باباً وفتَِّحت أبواُب  

ُعتَقاُء من الناِر وذلك كلَّ الجنِة فلم يُغلَْق منها باٌب وينادي منادياً يا باغَي الخيِر أقبِْل ويا باغَي الشّرِ أقِصْر وهللِ 

فشهر رمضان هو من مواسم الخير الكبير التي ينبغي على المسلم أن يحرص على انتهال الحسنات [1] ،"ليلةٍ 

واألجر منها، وعلى المسلمين أن يفرحوا بقدوم هذا الشهر، وأن يستعدّوا لدخوله واستقباله على أكمل وجه، ولعّل  

توبةً نصوحة، فاهلل عّز وجّل   -وجلّ عّز -خير ما يستقبل به المسلم شهر رمضان المبارك هو أن يتوب إلى هللا 

يحّب األوابين التوابين، ويحّب المتطهرين، إّن هللا غفوٌر رحيم، وأقول قولي هذا وأستغفر هللا العظيم لي ولكم،  

 .فاستغفروا هللا

 الخطبة الثانية عن استقبال شهر رمضان 

ن ال إله إالّ هللا تعظيًما لشأنه، وأشهد أن محمدًا  إّن الحمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أ

عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى هللا عليه وعلى آله وسلم تسليًما كثيًرا، اللهم صّل على سيدنا محّمد  

وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محّمد وعلى آل  

 :محّمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنّك حميد مجيد بّر، وبعد سيدنا

أيها المسلمون، حاذروا من الوقوع في شرك الشياطين وأنفسكم األمارة بالسوء قبل بلوغ هذا الشهر الكريم، 

قطعوا أسباب المشاحنة وتصافوا فيما بينكم  واحرصوا على نبذ المشاحنة والبغضاء فيما بينكم، فصلوا رحمكم، وا

لعلّكم ترحمون، وال تنسوا اإلكثار من الدعاء والتضّرع إلى هللا سبحانه وتعالى، فالدعاء هو العبادة كما أخبرنا  

وأقربها إليه، فتضّرعوا إلى   -سبحانه وتعالى-رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، وهو من أحّب األعمال إلى المولى 

لبلوغ الخير الوفير واألجر الكثير في شهر الرحة والغفران، وارفعوا أيديكم فإنّي داعٍ، علّها تصادف ساعة   هللا

 :اإلجابة

 دعاء خطبة الجمعة عن استقبال شهر رمضان

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات األحياء منهم واألموات، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم  

نحن بسطنا إليك أكّف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، بأن ال تدع لنا من الذنوب ذنبًا كبيًرا  ها 

أو صغيًرا إال غفرته، وال هّماً من هموم الدنيا إاّل فرجته، وال دينًا علينا إلى من خزائنك التي ال تنفذ سددته عنا يا 

قّى لنا من شهــر شعبان وبلغنـا شهر رمضان وأنت راٍض عنّا يا كريم،  أكرم األكرمين، اللهم بارك لنـا فيمـا تب

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصّل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  

 .وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 


