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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

صيام رمضان والجنة
الخطبة الول

اْلمد لله الذي جعل اجلنة ث وابا للطائعي ،وف تح أب واب ها للعابدين،
وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا

ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه .أما بـعد :فأوصيكم
عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال ت عاَل( :وسيق الذين اتـقوا
ربـهم إل الجنة زمرا حت إذا جاءوها وفتحت أبـوابـها وقال

لهم خزنـتـها سَلم عليكم طبتم فادخلوها خالدين)(.)1

أيـها المؤمنون :قال رسول الله « :إذا جاء رمضان؛ فتحت
أبـواب الجنة»( .)2ف نبارك لكم شهرا كريا ،ي فتح الله ت عاَل فيه
أب واب اجلنة ،بعظمتها وسعتها ،وي فتح فيه لعباده من أب واب
طاعاته ،وأن واع عباداته :ما يسهل الطريق إَل اجلنة(.)3
( )1الزمر.73 :
( )2متفق عليه.
( )3شرح صحيح البخاري لبن بطال.)20/4( :

ومن العبادات الت ت فتح لصاحبها أب واب اجلنات؛ الصيام ،قال
النب « :ومن كان من أهل الصيام؛ دعي من باب الريان»(.)1

وقال « :إن في الجنة بابا يـقال له الريان ،يدخل منه

الصائمون يـوم القيامةَ ،ل يدخل منه أحد غيـرهم ،يـقال :أين
الصائمون؟ فـيـقومون َل يدخل منه أحد غيـرهم ،فإذا دخلوا

أغلق ،فـلم يدخل منه أحد»( .)2فإن الصيام عظيم اْلسنات،
ويحو الله به السيئات ،قال رسول الله « :من صام رمضان

إيمانا واحتسابا؛ غفر له ما تـقدم من ذنبه»( .)3وَيمع الصائم

مغفرة إَل مغفرة؛ بقيام ليال رمضان ،قال رسول الله « :من قام

رمضان إيمانا واحتسابا؛ غفر له ما تـقدم من ذنبه»( .)4ف يكون من
الفائزين بنات النعيم .فاللهم اف تح لنا أب واب طاعتك ،وارزق نا
دخول جنتك .أقول ق ول هذا وأست غفر الله ل ولكم،
فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1متفق عليه.
( )2متفق عليه.
( )3متفق عليه.
( )4متفق عليه.
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الخطبة الثانية
اْلمد لله العظيم ،والصالة والسالم على نبي نا الكري ،وعلى آله
وصحبه ومن تبع هديه إَل ي وم الدين .عباد الله :إن اجلنة هي دار

السعادة ،قال الله سبحانه( :وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين
فيها ما دامت السموات والرض إَل ما شاء ربك عطاء غيـر

مجذوذ)( .)1أي :رزقوا السعادة عطاء من الله كامال َي ر
من قوص( .)2والصيام باب إلي ها مفتوح ،وطريق إلي ها ميسور ،ونن
يا عباد الله؛ مقبلون على شهر رمضان المبارك ،نسأل الله ت عاَل
أن ي ب لغنا إياه ،ف هو شهر كريَ ،يسن بنا أن ن غتنم وق ته ن هارا
وليال ،ونرص على أداء الفرائض ،وصالة الت راويح ،وقراءة القرآن،
ون عود أف راد العائلة ب نات وأب ناء على حضور مائدة اإلفطار
والسحور ،والسمر ف جو عائلي ،ون تمسك بالقيم الرمضانية
النبيلة ،الت تزيد المجتمع تالحا وت راحا ،ونصل األرحام ،ون فشي
السالم ،ونطعم الطعام ،ون ت فقد المرضى ،مع اللتزام باإلجراءات
الحتازية العامة ،ف هذه األعمال كلها طاعة لله ت عاَل ،وزيادة ف
( )1هود.108 :
( )2تفسري البغوي.)201/4( :
3

األجر ف شهر الب ركات .هذا ،وصلوا وسلموا على سيدنا ونبي نا
ُممد ،اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أْجعي .اللهم أدم
عل

دولة اإلمارات خيـرها وهناءها ،وتـقدمها ورفـعتـها ،ورخاءها

وازدهارها ،وانشر السعادة بـين أهلها ،أنت ربـها ووليـها .اللهم وفق
رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده المين ،وإخوانه
حكام اإلمارات؛ لما تحبه وتـرضاه .اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ

مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رحمتك ،وأدخلهم بفضلك
فسيح جناتك .وارحم شهداء الوطن وأجزل مثوبـتـهم ،وارفع في الجنة

درجتـهم .اللهم ارحم المؤمني والمؤمنات األحياء من هم واألموات.
اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،واشف المصابي ِبذا الداء ،يا

ُميب الدعاء .اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطي ،اللهم
أَث نا ،اللهم أَث نا ،اللهم أَث نا .رب نا آتنا ف الدن يا حسنة ،وف
اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار .عباد الله :اذكروا الله العظيم
يذكركم ،وأقم الصالة.
من مسؤولية الخطيب:
 أن ل تتجاوز مدة األذان الثاين دقيقة واحدة. أن ل تتجاوز اخلطبة والصالة عشر دقائق. التأكد من عمل السماعات ف الباحات اخلارجية للمسجد خاصة ف الركوع والسجود. التنبيه على املصلي باللتزام بالتباعد ولبس الكمامات.4

