
 خطبة الجمعة كيف نستقبل شهر رمضان

فيما يأتي نقدم خطبة الجمعة كيف نستقبل رمضان كاملة العناصر من مقدمة وصلب وخاتمة ودعاء ما بعد 

 :الخطبة أيًضا

 مقدمة خطبة الجمعة كيف نستقبل شهر رمضان

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على النبي األمي العظيم سيدنا محمد صلَّى هللا 

عليه وسلّم، الصادق الوعد األمين، من أرسله هللا رحمة للعالمين ومن أرسله هللا تعالى بالدين العظيم ليظهره على 

ه إّّل هللا وحده، صدق وعده، وأعز جنده وهزم األحزاب وحده، ّل الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أّّل إل

صلَّى هللا عليه -شيء قبله وّل شيء بعده، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأشهد أن محمد رسول هللا 

الجهاد حتّى خاتم األنبياء والمرسلين، أشهد أنه بلغ األمانة وأّدى األمانة ونصح هلل وجاهد في هللا وهلل حق  -وسلّم

 :أتاه اليقين من ربه، أّما بعد أيها األخوة المؤمنون

 صلب خطبة الجمعة كيف نستقبل شهر رمضان

أيها األخوة المسلمون في جميع أنحاء العالم اإلسالمي، أيها األحبة المؤمنون، إنَّ شهر رمضان المبارك هو أعظم 

هللا تعالى فيه الصيام على كافة المسلمين، إنّه الشهر  شهور السنة الهجرية على اإلطالق، إنّه الشهر الذي فرض

الذي يرفع هللا تعالى فيه الدرجات وينشر فيه الرحمات على العباد، إنّه الشهر الذي فيه ليلة من أعظم الليالي وهي 

وسلّم: "إذا كان ليلة القدر، وهو الشهر الكريم الذي يصفّد هللا تعالى فيه الشياطين، قال رسول هللا صلَّى هللا عليه 

أوُل ليلٍة من شهِر رمضاَن ُصفِّدِت الشياطيُن ومردةُ الجنِّ وغلِّقْت أبواُب الناِر فلم يُفتَْح منها باٌب وفتَِّحت أبواُب 

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

فعلينا أيها األخوة المسلمون في هذا الشهر أن نحسن اّلستقبال ونحسن العمل، حتّى ننال األجر العظيم  "]1[ ليلةٍ 

من هللا رب العالمين، وأعظم ما يمكن أن نستقبل به هذا الشهر هو أن نسامح بعضنا بعًضا على كل شيء، وأن 

ر الكريم وليس في قلوبنا أي غل أو حقد نقضي على الخالفات والنزاعات المنتشرة فيما بيننا، حتّى ندخل الشه

على المسلمين، كما يجب علينا في استقبال هذا الشهر أن نعلن التوبة الصادقة النصوح هلل رب العالمين من كل 

ذنب وإثم، وأن نعقد العزم على أن يكون هذا الشهر شهًرا مليئًا بالعبادات بإذن هللا رب العالمين، أقول قولي هذا 

 . . .   العظيم لي ولكم، فيا فوًزا للمستغفرين استغفروا هللاوأستغفر هللا

 خاتمة خطبة الجمعة كيف نستقبل شهر رمضان

أستغفر هللا العظيم الذي ّل إله إّل هو الحي القيوم وأتوب إليه، نسأل هللا رب العالمين أيها األخوة الكرام أن يجعلنا 

ان المبارك، وأن يكتب لنا في هذا الشهر الكثير من األجر من الذين يحسنون استقبال الشهر الكريم شهر رمض

والثواب من عنده، اللهم بلغنا شهر رمضان ّل فاقدين وّل مفقودين وبارك لنا في األيام المتبقية من شهر شعبان، 

 .وآخر دعوانا أِن الحمد هلل رب العالمين

 الدعاء بعد خطبة الجمعة كيف نستقبل شهر رمضان

عد أن يقوم بأداء الخطبة األولى والثانية أن يقوم بالدعاء بمجموعة من األدعية التي لها عالقة يهتاد كل خطيب ب

 :في صلب الخطبة، وفيما يأتي نذكر مجموعة من أدعية ما بعد خطبة الجمعة كيف نستقبل شهر رمضان

واألموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات، اللهم  اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، األحياء منهم •

 .بارك لنا فيما تبقى من شهر شعبان واجعلنا من الذين يبلغون شهر رمضان يا كريم

اللهم إنّا نسألك مع اقتراب شهر رمضان أن تيسر لنا القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا رب  •

 .ى العبادة وعلى فعل الخيرات يا كريمالعالمين، اللهم أعنا في شهر رمضان عل

ربنا في استقبال شهر رمضان نسألك دوام الرحمة والمغفرة، ونسألك في هذا الشهر الهمة العالية  •

 .والروح المتجددة للعبادة، اللهم اجعلنا من الذين سوف تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الفضيل



ستقبال شهر رمضان المبارك، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا اللهم اجعلنا من المسلمين الذين يحسنون ا •

في أمرنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم أعنا في شهر رمضان على الصيام والقيام وغض 

 .البصر وحفظ اللسان يا أرحم الراحمين

  

 


