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مقدمة خطبة اول جمعة في رمضان مكتوبة

بسم هللا الرحمن الرحیم إن الحمد � تعالى، نحمده ونستعین بھ ونستھدیھ ونشكره ونستغفره ونتوب إلیھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا
وسیئات أعمالنا، ومن یھد هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، فالحمد � الذي ھدانا إلى صراطھ المستقیم، وأنجانا من عذابھ

وجعلنا من غیر المغضوب علیھم وال الضالین، ونشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ والحمد لھ والنعمة لھ والملك لھ، ونشھد أن
محمداً الطاھر األمین عبده ورسولھ، وأما بعد:

خطبة اول جمعة في رمضان مكتوبة

الخطبة األولى

أخوتي با�، أوصیكم ونفسي المذنبة أوالً بتقوى هللا فیما أمر، وابتعدوا عما نھى عنھ وزجر، وال تموتن إال وأنتم مسلمون، قال تعالى
ُكُمفي كتابھ العزیز: قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ قُوا{َیا أَیُّ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

بمافاستبشرواالكریم،لوجھھالطاعاتبأداءتعالىهللامرناوقد]،1[َرقِیًبا}َعَلْیُكْمَكاَناللَّـَھإِنََّواْألَْرَحاَمِبِھَتَساَءلُوَنالَِّذياللَّـَھ
أمركم هللا إنما الطاعة ھي سبیل إلى الجنة فاغتنموھا، وھا نحن اآلن في أولى أیام شھٍر فضیل، الذي جعلھ رحمة للعالمین، فاعلموا

َیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمن َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم{َیاأن هللا أمرنا بصیامھ و� األمر من قولھ تعالى: َھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ أَیُّ
قُوَن} العظیم،والثوابالرحمةمنبالكثیرالشھرھذافيعبادهخصهللاإنالعاصین،منتكونواوالأمركمفیماهللافأطیعوا]،2[َتتَّ

َناٍت{َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزلَفالحمد � الذي جعلنا ممن یدرك ھذا الشھر الذي قال هللا تعالى في فضلھ: اِس َوَبیِّ فِیِھ اْلقُْرآُن ُھًدى لِّلنَّ
َن نبیھعلىینزلھأنقبلالدنیاسماءفيالمحفوظاللوحمنالقرآنتعالىهللاأنزلالكریمالشھرھذاففي]،3[َواْلفُْرَقاِن}اْلُھَدٰىمِّ

الكریم –صلى هللا علیھ وسلم- في األرض، في لیلة شأنھا تعظیم عند هللا، إنھا لیلة القدر التي عدھا هللا من أعظم لیالي العمر في
ْن أَْلِف{إَِنارمضان وفي السنة كلھا، إذ قال فیھا هللا عز وجل: أَنَزْلَناهُ فِي َلْیَلِة اْلَقْدِر * َوَما أَْدَراَك َما َلْیَلُة اْلَقْدِر * َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر مِّ

لَُشْھٍر* وُحاْلَمَالِئَكُةَتَنزَّ ِھمِبإِْذِنفِیَھاَوالرُّ نَربِّ ٰىِھَيَسَالٌم*أَْمٍرُكلِّمِّ خصهللاأنهللاعبادواعلموا]،4[اْلَفْجِر}َمْطَلِعَحتَّ
الصائمین في ھذا الشھر بكثیر من الثواب والجزاء العظیم، فما إن أتى شھر رمضان حتى فتحت الجنة أبوابھا الستقبال الصائمین،
وغلت أیدي الشیاطین وكفھا هللا عن الوسوسة في صدور الصائمین المحتسبین بإمر هللا، فاستبشروا برمضان خیراً إن في صیامھ

فرض هللاُ علیكم{أتاكم شھُر رمضاَن، شھٌر مباَرٌك،ألجر عظیم، فقد قال رسول هللا –صلى هللا علیھ وسلم- في الحدیث الشریف:
ِة، و ُتغَلق فیھ أبواُب الجحیم، وُتَغلُّ فیھ َمَرَدةُ الشیاطیِن، وفیھ لیلٌة ھي خیٌر من ألف شھٍر، من ُحِرَم صیاَمھ، تفتُح فیھ أبواُب الجنَّ

َإِنَّ{هللا،عبادوتذكرواإلیھ،ھداناماوعلىالعظیم،الفضلھذاعلى�فالحمد]،5[ُحِرَم}فقدخیَرھا َواْإلِْحَساِنِباْلَعْدِلَیأُْمُرهللاَّ
ُروَن}َلَعلَُّكْمَیِعُظُكْمَۚواْلَبْغيَِواْلُمنَكِراْلَفْحَشاِءَعِنَوَیْنَھٰىاْلقُْرَبٰىِذيَوإِیَتاِء ولكمليالعظیمهللاوأستغفرھذاقوليوأقول]،6[َتَذكَّ

فاستغفروه إّنھ ھو الغفور الرحیم.

الخطبة الثانیة

عباد هللا، إن هللا ومالئكتھ یصلون على النبي، فیا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیماً، والحمد � وحده الذي بھ نستعین، وبھ
نستجیر وإلى أمره نستكین، وھو قاضي األمر ومالك یوم الدین، َفنستغفرك اللھم في كل وقت وحین، وأبقنا على عھدك وال تجعلنا

من الضالین، سبحانك ربنا ال إلھ إال أنت مالك الملك وبارئنا إلى یوم الدین، ونحمد هللا الذي فرض علینا الصیام، وجعلھ سبباً لیرفع
بھ عن أمتھ الخطایا واآلثام، وأرسل إلینا عبده ورسولھ محمداً ھادیاً ومعلماً فھو خیر من قام وخیر من صام، وأما بعد:

فاعلموا عباد هللا أن ربكم ال یضیع أجر المحسنین، ویجزي اإلحسان باإلحسان، فأكثروا في رمضان من البر واإلحسان، وتصدقوا
مما رزقكم هللا وتفقدوا أحوال إخوانكم المسلمین، وال تقوموا بما یغضب هللا في ھذا الشھر الكریم، فأقیموا الصالة وآتوا الزكاة وال

تغتابوا الناس وال تنّموا وال تھتكوا عرض إنسان وال تخنثوا بوعودكم وال تفعلوا ما حرم هللا علیكم في نھار صیامكم، إن شھر
رمضان كان فرصة فمن اغتنمھا فاز، ومن أضاعھا خسر.

دعاء خطبة اول جمعة في رمضان مكتوبة

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَیْسَتِجیُبوا لِي َوْلُیْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّھْم{َوإَِذا َسأََلَك ِعَباِديعباد هللا، قال هللا تعالى: َعنِّي َفإِنِّي َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ
فأمنوا:داعیاًإنيالسماء،إلىأیدیكموارفعواالفرصةفاغتنموا]،7[َیْرُشُدوَن}

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتبقل منا طاعتنا فیما أمرت وقضیت.●
اللھم نستجیر بك من شر ذاتنا، ومن ھول ملذاتنا، سبحانك ربنا ما ظلمتنا إنما ظلمنا أنفسنا وإلیك النشور.●
َنا● ْنَیافِيآِتَنا{َربَّ اِر}َعَذاَبَوقَِناَحَسَنًةاْآلِخَرِةَوفِيَحَسَنًةالدُّ ]8[النَّ
ربنا أعنا على صیامھ، وحسن قیامھ، وارزقنا اللھم حسن بدایتھ وختامھ.●
اللھم اجعلنا من البارین، ومن عبادك الصالحین، ولوعدك مخلصین، ولكالمك طائعین، ولجنتك والجین.●
اللھم اوكلنا أمرنا إلیك فال تكلنا لنفسنا إنك أنت القادر والمقتدر وما نحن إال عبادك الضعفاء الصاغرین.●



اللھم ثبت أقدامنا على ھذا الدین، وال تجعلنا من القوم الكافرین، وأعزنا وأعز المسلمین، وانصرنا على أعداء الدین.●
وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، وسالم على المرسلین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ●

أجمعین.

خاتمة خطبة اول جمعة في رمضان مكتوبة

عباد هللا، اتقوا یوماً ترجعون فیھ إلى هللا، فال ینفعكم إال عملكم الصالح، وطاعتكم المقبولة بإذن هللا، قال عز وجل في كتابھ الحكیم:
ُ َعَمَلُكْمَفَسَیَرىاْعَملُوا{َوقُِل وَنَۖواْلُمْؤِمُنوَنَوَرُسولُُھهللاَّ َھاَدِةاْلَغْیِبَعالِِمإَِلٰىَوَسُتَردُّ ُئُكمَوالشَّ فاذكروا]،9[َتْعَملُوَن}ُكنُتْمِبَماَفُیَنبِّ

هللا العظیم حتى یذكركم، واشكروه على نعمھ حتى یزیدكم، وختاماً، تذكروا یا عباد هللا أن هللا مطلع علیكم وعالٌم بما
َك{ُسْبَحاَنتصنعون، ِةَربَِّربِّ ااْلِعزَّ َِواْلَحْمُد*اْلُمْرَسلِیَنَعَلىَوَسَالٌم*َیِصفُوَنَعمَّ وأستغفرھذاقوليوأقول]،10[اْلَعاَلِمیَن}َربِِّ�َّ

هللا لي ولكم، وأقم الصالة أثابنا واثابكم هللا.


