
 خطبة قصيرة عن قدوم شهر رمضان 

لها الكثير من الفضائل التي ينبغي  -عّز وجلّ -إّن شهر رمضان المبارك من المواقيت العظيمة التي جعل هللا 

 :للمسلمين اغتنامها وانتهال الخير منها، لذا ال بدّ من تقدي خطبة قصيرة عن قدوم شهر رمضان فيما يأتي

 الخطبة األولى عن قدوم شهر رمضان 

ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له   إن الحمد هلل نحمده ونستعينه

ومن يضلل هللا فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يا أيّها 

 :الذين آمنوا اتّقوا هللا حّق تقاته وال تموتّن إاّل وأنتم مسلمون، وبعد

ها المسلمون، ها قد أقبل رمضان النعمة الكبرى التي ال يعرف مقدار فضلها إاّل الصالحين والعارفين، فبلوغ أيّ 

صلّى هللا -هذا الشهر هو األمنية التي يتمنى بلوغها المسلمون في كّل وقٍت وحين، واتّباع لسنّة الحبيب المصطفى 

القرآن الكريم، قال تعالى:  -سبحانه وتعالى-ه هللا وهديه، فشهر رمضان هو الشهر الذي أنزل في -عليه وسلم

وقد جاء أّن للصائمين في هذا الشهر دعواٌت ال تردّ، وفي كّل ليلٍة من  [1] }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن{،

ليالي رمضان هلل عتقاء من نار جهنّم، لذا حريٌّ بنا أيّها المسلمون العودة إلى هللا والتوبة النصوح إليه، عسى أن  

، وأقول قولي هذا وأستغفر يقبلنا وأن يغفر لنا ما تقدّم وما تأّخر من ذنوبنا لندخل بصفحٍة بيضاء في شهر رمضان

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

 الخطبة الثانية عن قدوم شهر رمضان 

الحمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إالّ هللا تعظيًما لشانه، وأشهد أن محمدًا  

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

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

باد هللا ارفعوا محّمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنّك حميد مجيد، ع

أيديكم إليه سبحانه وتعالى وتضّرعوا إليه بالسر والعالنية، عسى أن يتوب علينا وعليكم، واحرصوا على تهذيب 

 .نفوسكم وجبلها وتدريبها على فعل الطاعات وترك المنكرات استعدادًا لدخول هذا الشهر الكريم

 دعاء خطبة قصيرة عن قدوم شهر رمضان

رحيم، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يا ربنا لك الحمد حمدًا بسم هللا الرحمن ال

طيبًا مبارًكا كما تحّب وترضى، اللهّم بارك لنا فيما تبقى من شهر شعبان وبلغنا شهر رمضان ال فاقدين وال 

م واألموات، وارحم شقاوتنا  مفقودين، اللهّم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، األحياء منه

أجمعين، اللهّم آمنّا في أوطاننا وأعّز اإلسالم والمسلمين في كّل مكاٍن يا رب العالمين، 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

 


