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لطالما كان منبر الجامع ھو المكان الذي یتخذنھ النبي الكریم -علیھ الصالة والسالم- سبیالً لیخاطب من خاللھ المؤمنین َویعظھم

إال من الخطبخطبة الجمعة عن وداع رمضانویعلمھم كل ما یخص دینھم، وھذا ما انتھجھ من بعده أئمة اإلسالم والمسلمین، وما
عن وداع رمضانخطبةوفي مقالنا الیوم سوف نقدمالتي یقدم من خاللھا أئمة الجوامع للناس الموعظة في ختام الشھر الفضیل،

.واستقبال العید
pdfرمضانشھروداععنخطبةمقدمة

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تعالى على نعمة الدین، والحمد � الذي علیھ توكلنا وبھ نستعین، والحمد � الذي نستھدیھ
وَنستغفره وإلى أمره نستكین، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، فمن یھد هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ،

فاحمدوا هللا على فضلھ حمداً كثیرا، وسبحوا بحمده بكرة وأصیال، لھ الملك، ولھ األمر، وھو على كل شيء قدیر، ونشھد أن ال إلھ
إال هللا وحده ال َشریك لھ، ونشھد أن محمداً الطاھر األمین عبده ورسولھ، أما بعد:
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الخطبة األولى عن وداع شھر رمضان

فاعلموا عباد هللا أن هللا أكرم اإلنسان بما لم یكرم بھ مخلوق على وجھ الدنیا، ومن خیر نعمھ أن خلق لنا العقل لنھتدي بھ إلیھ، وكمل
عقلنا بالحكمة لنحتكم ألمره ومشیئتھ، ونمیز ما بین طرق الحق والباطل، وما بین الخیر والشر، فمن اختار طریق العبادة، فقد خسر
دار الفناء الدنیا، وفاز بدار البقاء العلیا، وكتب في اآلخرة من المتقین، ومن اختار طریق الضالل، فقد فاز بالدنیا وخسر دار اآلخرة

وكان ممن ظلموا أنفسھم ومن الخاسرین، فباألمس استقبلنا الشھر الفضیل بالفرحة والتبجیل، وغداً نودع ما بقي منھ في صبیحة العید
بالتكبیر والتھلیل، ومن لقاء إلى وداع، رفعت أعمال اإلنسان إلى الرب الذي ال یضیع أجر المحسنین، وال یضیع ثواب الصائمین

شھره، والقائمین لیلھ، َوالعابدین الطائعین، وال ینسى حساب الغافلین، والممتنعین عن صیامھ وقیامھ، ومن كانوا إلى ملذاتھم
].1[ِحَساَبُھْم}َعَلْیَناإِنَُّثمَّ*إَِیاَبُھْمإَِلْیَنا{إنَّالعزیز:كتابھفيتعالىهللاقالإذمنصرفین،

واعلموا عباد هللا أن هللا أمرنا بالعبادة في كل وقت وحین، حتى یستعید صاحب األمانة أمانتھ، فالملك لھ، والروح لھ، والطاعة لھ،
َفال ینظر أحدكم إلى انتھاء شھر رمضان على أنھ انتھاء لشھر العبادة، وأن اإلنسان حر في العودة إلى مالھي الحیاة، واالنشغال
بملذاتھا، والغوص برذائلھا، واعلموا أیضاً أن أبواب التوبة ال تفتح في كل وقت، وأن الحیاة أقصر من أن نلھو بھا عما خلقنا هللا

متاعإالھيماالدنیاالحیاةأنهللاعبادواعلموا]،2[لَِیْعُبُدوِن}إِالََّواْإلِْنَساْلِجنََّخَلْقُت{َوَماالحكیم:كتابھفيتعالىهللاقالألجلھ،
اآلخرة، وكلنا مردنا إلى هللا، فالیوم نجتمع معاً في ھذا اللقاء بین یدي هللا في صالة الجمعة، وغداً ربما لن یكون لنا مكان في ھذا

ن َقْبِل أَن{اْسَتِجیُبواالمكان وفي ھذه الدنیا، ویندم اإلنسان على ما غفل عنھ ساعة ال ینفع الندم، وتذكروا قول هللا تعالى: ُكم مِّ لَِربِّ
ِ}ِمَنَلُھَمَردَّالََّیْوٌمَیأِْتَي ].3[هللاَّ

فاتقوا ربكم یا عباد هللا، وال تھدموا في غفلة ما بنیتم من األعمال الصالحة والعبادات، وما جمعتم من الحسنات والثواب في شھر
رمضان، واتقوا هللا یا من عزمتم العوة إلى المعاصي بعد انقضاء الشھر الفضیل، وتذكروا أن رب الشھور ھو واحد، وھو على

َ{إِنَّقال:الذيوھوومشاھد،رقیبأعمالكم هللا،بیتإلىوحجوازكاتكم،وآتواصالتكم،إلىفعودوا]،4[َرقِیًبا}َعَلْیُكْمَكاَنهللاَّ
َوقوموا لیلكم، وال تقطعوا أرحامكم، وأحسنوا إلخوانكم في هللا والدین، وتذكروا عباد هللا { َیأُْمُر ِباْلَعْدِل َواْإلِْحَساِن َوإِیَتاِء ِذيإِنَّ هللاَّ

ُروَن}َلَعلَُّكْمَیِعُظُكْمَۚواْلَبْغيَِواْلُمنَكِراْلَفْحَشاِءَعِنَوَیْنَھٰىاْلقُْرَبٰى ھوإّنھفاستغفروهولكمليهللاوأستغفرھذاقوليوأقول]،5[َتَذكَّ
الغفور الرحیم.

الخطبة الثانیة عن وداع شھر رمضان
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، لم تظلمنا وإنما نحن من ظلمنا أنفسنا، وسبحانك ربنا مالك الملك وبارئنا إلى یوم الدین،
ونحمد هللا الذي أعزنا باإلسالم، وأرسل إلینا عبده ورسولھ محمداً ھادیاً ومعلماً، فھو خبر من تزكى وصام، خیر من حج وصلى

وقام، وأما بعد:

فاعلموا عباد هللا أن ربكم ال یضیع أجر المحسنین، ویجزي اإلحسان باإلحسان، فزكوا صیامكم باإلحسان والبر، وأنفقوا مما رزقكم
هللا في سبیل هللا وطمعاً في مرضاتھ، واعلموا أن خیر ما تودعوا بھ ھذا الشھر الفضیل ھو الصدقة، واعلموا أن هللا ونبیھ فرض

علیكم زكاة الفطر كما فرض العبادات، حتى تطھروا صومكم، وتكفروا عن أخطائكم وذنوبكم، وتشعروا بفقیركم، وتعینوا مسكینكم،
ِهللا زكاَة الفِطِر{فرَض رسولُوتختتموا عبادتكم بأحب األعمال إلى هللا وھي الزكاة، فعن عبدهللا بن عباس -رضي هللا عنھما- قال:

اِئِمُطھرًة َفِثواللَّغِومنللصَّ شھرانتھاءتدعوافالدین،یومإلىالمسلمینعلىكتبتالعبادةأنوتذكروا]،6[للمساكیِن}وُطعَمًةالرَّ
ٍة َخْیًرا َیَره *{َفَمْنرمضان ینقص من عبادتكم �، واتقوا یوماً ترجعون بھ إلى هللا، یوم ال تشفع فیھ لكم أال أعمالكم، َیْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ

ٍةِمْثَقالََیْعَملَْوَمْن اَذرَّ كانالشیطانسبیلاتبعومنالناجین،مناآلخرةفيوكتبالفائزینمنكانهللاسبیلاتبعفمن]،7[َیَره}َشّرً
من الخاسرین، وكتب في اآلخرة من الضالین.

دعاء خطبة عن وداع شھر رمضان



اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَیْسَتِجیُبوا لِي َوْلُیْؤِمُنواعباد هللا، قال هللا تعالى في كتابھ الحكیم: {َوإَِذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِنِّي َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ
فأمنوا:ولكمليوإنیداٍعبالدعاء،وعمواالفضیلالشھرأواخرفيالفرصةفاغتنموا]،8[َیْرُشُدوَن}َلَعلَُّھْمِبي

اللھمَّ اھِدنا فیَمن ھَدیَت وعاِفنا فیَمن عاَفیَت وتَولَّنا فیَمن تَولَّیَت وباِرْك لنا فیما أعَطیَت وِقنا َشرَّ ما قَضیَت إنَّك َتقضي وال●
ناَتباَركَتواَلیَتَمنَیِذلُّالإنَّھعلیَكُیقضى ].9وَتعاَلیَت"[ربَّ

اللھم كما بلغتنا رمضان واعنتنا على صیامھ وقیامھ، أعنا على ذاتنا وال تجعلنا ممن یضلون السبیل عن طاعتك، وال●
تجلعنا ممن یستھویھم الشیطان فیغفلون عن عبادتك، وال تجعلنا ممن ینشغلون في مالھي الحیاة وملذاتھا فیحرمون

مغفرتك ورحمتك.
َمَواِت● َمَواِت واألْرِض، وَلَك الَحْمُد أْنَت َربُّ السَّ ُم السَّ َمَواِت واألْرِض، وَلَك الَحْمُد أْنَت َقیِّ اللَُّھمَّ لَك الَحْمُد أْنَت ُنوُر السَّ

، ِبیُّوَن َحقٌّ ، والنَّ اُر َحقٌّ ، والنَّ ُة َحقٌّ ، والَجنَّ ، ولَِقاُؤَك الَحقُّ ، وَقْولَُك الَحقُّ ، وَوْعُدَك الَحقُّ ، أْنَت الَحقُّ واألْرِض وَمن ِفیِھنَّ
ْلُت، وإَلْیَك أَنْبُت، وِبَك َخاَصْمُت، وإَلْیَك َحاَكْمُت، َفاْغِفْر لي ما ، اللَُّھمَّ لَك أْسَلْمُت، وِبَك آَمْنُت، وَعَلْیَك َتَوكَّ اَعُة َحقٌّ والسَّ

ْمُت ْرُت،وماَقدَّ ].10أْنَت"[إالَّإَلَھالإَلِھيأْنَتأْعَلْنُت،وماأْسَرْرُتوماأخَّ
وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، وسالم على المرسلین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ●

أجمعین.

pdfرمضانشھروداععنخطبةخاتمة
عباد هللا، احمدوا هللا على ما أعطاكم، واستعینوا بھ على ما أمركم، واعملوا صالحاً إن هللا مطلٌع على أعمالكم، واتقوا یوماً ترجعون

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُھ َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ{َوقُِل اْعَملُوا َفَسَیَرىفیھ إلى هللا، وال ینفعكم فیھ إال عملكم الصالح، قال هللا تعالى في كتابھ العزیز: هللاَّ
وَن َھاَدِةاْلَغْیِبَعالِِمإَِلٰىَوَسُتَردُّ ُئُكمَوالشَّ وعودوابالخیر،رمضانفيأعمالكمواختمواهللاإلىفتوبوا]،11[َتْعَملُوَن}ُكنُتْمِبَماَفُیَنبِّ

إلى طاعتكم وعبادتكم بعد رمضان وال تكونوا من الضالین، واذكروا هللا العظیم في صالتكم وصیامكم وزكاتكم وحجكم وعباداتكم
احتى یذكركم، وتذكروا أن هللا مطلع علیكم وعالٌم بما تصنعون، ِة َعمَّ َك َربِّ اْلِعزَّ َیِصفُوَن * َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسلِیَن *{ُسْبَحاَن َربِّ

َِواْلَحْمُد هللا.واثابكمأثابناالصالةوأقمولكم،ليهللاوأستغفرھذاقوليوأقول]،12[اْلَعاَلِمیَن}َربِِّ�َّ


