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 من يهِد ،إّن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سّيئات أعمالنا

وأشهد أن  ،إله إال اهلل وحده ال شريك له ن الومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أ ،اهلل فال ُمضّل له
 .عبده ورسوله حممدًا

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ

َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ُقواْ ٱَّللذ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذ َها ٱَّلذ يُّ
َ

أ  [201:ل عمرانآ] ١٠٢َيَٰٓ

ي َخلََقُكم ِ ُكُم ٱَّلذ ْ َربذ ُقوا ذاُس ٱتذ َها ٱنل يُّ
َ

أ ۡفس   َيَٰٓ ِن نذ َِٰحَدة  وََخلََق ِمۡنَها  م  وَۡجَها َوَبثذ ِمۡنُهَما رِجَ َو  َٗل اَز
ُقواْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ كَ  َ ََكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيبٗ َوٱتذ رَۡحاَم  إِنذ ٱَّللذ

َ
ي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل ِ َ ٱَّلذ  [2:النساء] ١ا َّللذ

ْ ٱتذ  يَن َءاَمُنوا ِ َها ٱَّلذ يُّ
َ

أ ْ قَۡوَٗل َيَٰٓ َ َوقُولُوا ْ ٱَّللذ ِديٗدا ُقوا ََ ۗۡ يُۡصلِۡح  ٧٠  َٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡم ۡعَم
َ

لَُكۡم أ
ًزا َعِظيًما  ۥ َفَقۡد فَاَز فَۡو وََلُ َُ َر َ َو  [02-00:األحزاب] ٧١َوَمن يُِطِع ٱَّللذ

األمور حمدثاهتا، وكلَّ حمدثة ، وشرَّ احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد  خريفإّن  :أّما بعد
 .ضاللة يف النار وكلَّ بدعة، وكلَّ بدعة ضاللة،

احلمد هلل على نعمة اإلسالم، احلمد هلل على نعمة اإلمتام، احلمد هلل على نعمة الصيام، احلمد هلل على 
 .األيام نعمة القيام، احلمد هلل محدًا مستمّرًا على الدوام، احلمد هلل محدًا ال مَنّل منه مبرور

 :عباد اهلل، عباد اهلل، إن املؤمن يف هذا املوقف بني حالني

  ،حاٍل فيها العني تدمع، والقلب يتخّشع، فها هو شهر رمضان، شهر الربكات، شهر اخلريات
 .عقد ُودِّع وَودَّ

 له عيدًا، يفرح فيه بفضل اهلل، وبرمحات اهلل يفرح فيها املؤمن بيوم عيٍد، جعله اهلل  وحاٍل 
ِ قُۡل بَِفۡضِل ٱيف شهر اخلريات والرمحات،  ر  َّللذ ْ ُهَو َخۡي َٰلَِك فَلۡيَۡفرَُحوا تِهِۦ فَبَِذ ا  َوبِرَۡۡحَ مذ ِ م 

َمُعوَن   .[85:يونس] ٥٨ََيۡ

زننا بذهاب شهرنا بفرحنا بيوم عيدنا، احلمد هلل الذي خفف فاحلمد هلل، احلمد هلل الذي خّفف عنا ُح
 .بالعيد وما فيه من املسّرات ،عنا احلسرات
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كم هلل ذاكرة، ّوامًا، ألسنُتيف ليله ُقّوامًا، وعباد اهلل، عباد اهلل، قد كنتم يف شهر رمضان يف هناره ُص
وا كم، فما أن تفارقوه حىت تعودوا إىل أن تقرؤوه، فاستمّرة، أقبلتم على كتاب رّبركوأفئدتكم هلل شا

 كوا بكتاب اهلل، وأدميوا قراءته وال هتجروه، فإن ربكم على ذلكم اخلري الكبري، ومتّس -عباد اهلل-
ُقوَن : مكقال يف صيام ُكۡم َتتذ وَن : ، وقال يف ختام شهركم[251:البقرة] ١٨٣لََعلذ ُكۡم تَۡشُكُر َولََعلذ

 .[258:البقرة] ١٨٥

األعمال إىل  باالستمرار على الطاعات، واعلموا أن أحّب بتقوى اهلل  -عباد اهلل-فاشكروا اهلل 
 .ها وإن قّلُمأدَو ، وأحب األعمال إىل رسول اهلل ها وإن قّلُماهلل أدَو

 . إياك أن تعود إىل سواد العصيانطاعة للرمحن، إياك مثيا عبد اهلل، يا من ُذقَت لّذة ال ،فيا عبد اهلل

 .ك الشيطانَريا عبد اهلل، يا عبد اهلل، يا من كنت يف شهر رمضان من حزب الرمحن، إياك أن يأِس

 على أن تستمّر -عبد اهلل-تقّيًا، صادقًا نقّيًا، احرص  يا عبد اهلل، يا من كنَت يف شهر رمضان َبّرًا
 .منك الطاعة يف كل زمان منك الطاعة يف رمضان، حيّب الذي حيّب هلل على ذلك اخلري، فإن ا

ن يرضى عّم ال ميوت، ربنا  نا حّيشهٌر من أشهر اهلل يفوت، لكن رّب -يا عباد اهلل-شهر رمضان 
 .على طاعة اهلل  -عباد اهلل- أطاعه يف كل زمان، فلنستمّر

ضان، وحّرم املؤمنني، إن ربكم حكيم عليم، أوجب عليكم صوم شهر رم عباد اهلل، عباد اهلل، معاشر
، وشرع لكم أن تتنّفلوا بصيام أيام من بقية شهركم، -كم هذايوم أي صوم- عليكم صوم يوم العيد
، ةهو مفطر هلل وجوبًا، وصومه عباد كان صائمًا هلل وجوبًا، واليوم باألمس! فما أعظم طاعة املؤمن

ّل الصوم، بل يبادر إىل أن يصوم أيامًا من ، مث إنه مل مَيكل ذلك إىل اهلل ب بوفطره عبادة، يتقّر
من صام : قال ل على طاعة اهلل، نبينا شهر شوال، مع أن الصوم ليس واجبًا عليه، لكنه ُيقِب

 .رواه مسلم يف الصحيح ،حديث صحيح .ًا من شوال كان كصيام الدهررمضان مث أتبعه سّت

على أن نصوم ستة أيام من شوال بعد يوم العيد، وبّين لنا أن يف هذا  -معاشر املؤمنني-حّثنا  النيب 
أن شهر رمضان بعشرة  -يا عباد اهلل-فضاًل عظيمًا، فإن ذلك يكون كصيام الدهر، ووجه ذلك 

 .-يا عباد اهلل-أشهر، وأن ستة أيام بشهرين، فهذا متام العام 
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كانت احلسنة بعشرة أمثاهلا، فإن  ذاإ: -إن قال لنا عبد من عباد اهلل- لنا عبد من عباد اهلل فإن قال
 ذلك يكون يف صيام ستة أيام من أي شهر كان، وال يتقّيد بشوال؟

أن يف ذلك حكمة، وأن يف  ،قّيد صيام الست بشهر شوال، وإنا لنجزم، وإنا لنقطع إن النيب : قلنا
 :، وقد تلّمس بعض أهل العلم هلذا ِحَكمًاضاًلذلك ف

ة لشهر رمضان، ُيجرب هبا ما وقع إن صيام الستة من شوال هي كالسنة البعدّي: فقال بعض أهل العلم
 .ن نقص، فإن النوافل ُيجرب هبا نقص الفرائضيف شهر رمضان ِم

أن يف هذا دلياًل على قوة إميان املؤمن، فها هو يصوم شهرًا كاماًل، مث يعود بعد ذلك ليصوم : ومنها
أنه مل يكن الصيام ّل الصيام، و، وهذا يدل على قوة إميانه، وعلى أنه مل مَيس شهر تقّربًا إىل اهلل مُخ

 .احلكمةهذه ا حتّققت َمعليه ثقياًل، ولو كان ذلك يف غري شهر شوال َل

 .أن تصوم ستة أيام من شهر شوال رسول اهلل اليت سّنها  -يا عبد اهلل-فالسنة لك 

ل العلم أن تكون متتابعة، فلو أن العبد فّرقها حّصل الفضل، وإن كان أه -يا عباد اهلل-وال ُيشترط 
ليس شرطًا لتحصيل الفضل الذي  -يا عباد اهلل-، لكنه -إن التتابع أفضل- إن التتابع أفضل: يقولون

 .ذكره النيب 

أن من أراد أن يدرك هذا الفضل الذي أخرب  :أن الصحيح من أقوال أهل العلم -عباد اهلل-واعلموا 
 ذٍرُعأيامًا من رمضان ِل فطرأفإنه ينبغي أن يكون قد أمّت صيام شهر رمضان، فإن كان ، به النيب 

، فإنه ينبغي -فأفطرت ، أو كان امرأة أصاهبا احليضكأن سافر يف رمضان فأفطر ن رجاًلسواء كا-
 .، مث بعد ذلك يصوم الستة من شوالله أن يصوم القضاء

، فجعل صيام ًا من شوالمن صام رمضان، مث أتبعه سّت: قال ألن النيب  ؟-يا عباد اهلل-ملاذا 
ستة أيام تابعًة لصيام لصيام رمضان، ومن كان عليه قضاء فإنه مل جيعل الالستة أيام من شوال تابعًا 

 .شهر رمضان

فعلى املؤمن احلريص الذي يريد هذا الفضل العظيم أن يبدأ أواًل بقضاء ما عليه من رمضان، مث ُيتبع 
 .ذلك بصيام ستة أيام من شوال
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عة اهلل، فإن أعماركم كشهركم متامًا، بدأ الشهر اصربوا على طا !اهلل اهلل عباد اهلل! فاهلل اهلل عباد اهلل
وانتهى، وإن العمر واهلل بدأ وسينتهي، أسأل اهلل أن يطيل أعماركم يف طاعة، أن يطيل أعمارنا مجيعًا 

أن يكتبنا من أهل  لعل اهلل  ،أن نبادر باالستمرار على اخلريات -عباد اهلل-يف طاعة، فعلينا 
 .أن يكتبنا من أهل الفردوس األعلى ّلّيني، لعل اهلل الِع

أن خريكم من طال عمره وحسن عمله، وشّركم من طال عمره وساء  -نيمعاشر املؤمن-واعلموا 
 .-يا عباد اهلل-من األخيار، وال ُأراكم إال كذلك  -معاشر العباد-عمله، فكونوا 

 .الغفور الرحيم إنه هو ظيم يل ولكم من كل ذنب، فاستغروهأقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل الع

 :عده، أما بعد فيا معاشر املؤمننياحلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب ب

اعلموا أن الفرح يف يوم العيد، والتوسعة على األوالد باملباح، والتوسعة على الزوجات باملباح، 
 .ل اهلل والتوسعة على أهل البيت باملباح، سنة مشروعة، شرعها رسو

، -وأرضاها رضي اهلل عنها-ة وهو يف بيت ابنته عائش على رسول اهلل  دخل أبو بكر الصديق 
ني، غّنيان، وليستا مبغّنيَتتني من جواري األنصار ُتيمضطجعًا، ووجد جار فوجد رسول اهلل 

؟ قاهلا أمزمار الشيطان يف بيت رسول اهلل : قال أبو بكر الصديق وتضربان على الدف، ف
دعهما يا أبا بكر،  :، التفت إليه، وقال-داه نفسي والناس أمجعنيِف-مرتني، فالتفت إليه نيب الرمحة 

 .إن لكل قوم عيدًا، وإن هذا عيدناف

 ، فقال النيب  يوم العيد يف مسجد رسول اهلل راب يفيلعبون باحِل -يا عباد اهلل-كان األحباش 
على الباب، ووضعت  نعم، فوقف رسول اهلل : قالت أتشتهني أن تنظري؟: ألمنا عائشة 

رها بردائه، فجاء يسُت اهلل  ه، ورسولها على خّدّد، ووضعت َخها على كتفه الشريف قنِذ
: ليحصبهم هبا، فقال رسول اهلل  فزجرهم، وأهوى إىل احلصباء الفاروق عمر بن اخلطاب 

، أرفدة، لتعلم اليهود والنصارى أن يف ديننا فسحة، وأين ُبعثت باحلنيفية السمحة وفإهنم بن ،دعهم
 .فاذهيب: نعم، قال: قلُت ؟حسبك: أنظر إليهم حىت مللت، فقال فما زلُت: قالت 
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حة يف ديننا، ولنوّسع على الفس -يا عباد اهلل-ر ظِهفلُن! ما أعظم هذا الدين! -يا عباد اهلل-اهلل أكرب 
 .وعلى عيالنا بغري حرام ُيغضب اهلل  أهلينا

على الدفوف، وأن يغّنني يف أيام العيد، وال بأس باللعب املباح،  فال بأس أن تضرب اجلواري الصغار
 .وال بأس بأن تنظر النساء إىل من يلعبون اللعب املباح، يف غري معصية وال ريبة

عني الذين مينعون فرح الناس بيوم على هذا الدين، وال تكونوا من املتنّط -عباد اهلل-فامحدوا اهلل 
ال  ،نا بآالم إخوانناوأمَل ،زننا على فقد شهرناون من اآلالم، فإن ُحعانة أن بعض األمة ُيعيدهم، حبّج

 .بيوم عيدنا، فإن لكل شيء قدرًامينعنا من أن نفرح 

أن اهلل أمرنا بأمر عظيم شريف، بدأ فيه بنفسه، مث ثىن مبالئكته، فقال  -رمحين اهلل وإياكم-مث اعلموا 
ئَِكَتُهۥ  :-عز من قائل- َ َوَمَلَٰٓ وَن ََعَ إِنذ ٱَّللذ ُِمواْ  يَُصلُّ ل  ََ ِ َو ْ َعلَۡيه ْ َصلُّوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ِ  َيَٰٓ ذِب  ٱنل

 .[85:األحزاب] 56 تَۡسلِيًما

 .ًاى علّي صالًة واحدًة صّلى اهلل عليه هبا عشرمن صّل:  وقال

، ال سيما يف يوم من الصالة على النيب ، وأكثر ملن أدام الصالة على النيب  -عباد اهلل-فهنيئًا 
 .اجلمعة، فإن صالتنا عليه تبلغه 

يت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسلِّم تسليمًا كما صّلوعلى آل حممد،  على حممد صلِّ فاللهّم
 .كثريًا

اللهّم عن الصحابة  اللهّم عن الصحابة أمجعني، وارَض عن الصحابة أمجعني، وارَض اللهّم وارَض
 .ك وكرمك يا أكرم األكرمنيعنا معهم مبّناللهّم  أمجعني، وارَض

اللهّم اجعلنا من املرضّيني، اللهّم اجعلنا من املرضّيني، اللهّم اجعلنا من املرضّيني، اللهّم اجعلنا ممن 
 .رب العاملني رضيت عليهم رضًا ال تسخط عليهم بعده أبدًا يا

اهبم من النريان، اللهّم اجعلنا ممن أعتقت رقاهبم من النريان، اللهّم اجعلنا قراللهّم اجعلنا ممن أعتقت 
 .ممن أعتقت رقاهبم من النريان
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اللهّم ال ترّدنا إىل مرارة العصيان، اللهّم ال ترّدنا إىل مرارة العصيان، اللهّم ال ترّدنا إىل مرارة 
 .العصيان

ّم يا ربنا، إن هؤالء العباد قد جاءوا ألداء صالة اجلمعة، وإهنم قد علموا أن ملن حضر العيد الله
ني، واكتب ة ضعَفمحرعلى اخلري، اللهّم فاكتب هلم ال خصًة يف عدم حضور اجلمعة، لكنهم حرصواُر

ني يا عَفني، واكتب هلم اجلائزة ضعفني، واكتب هلم من كل خري كتبته يف هذا اليوم ضهلم األجر ضعَف
نهم، اللهّم ِهمهم وال ُتنهم، اللهّم أكِرمهم وال ُتِهنهم، اللهّم أكِرِهمهم وال ُتاللهّم أكِر رب العاملني،

أعّزهم يا رب العاملني، اللهّم من كان منهم مدينًا فاقض عنه دينه عاجاًل يا رب العاملني، اللهّم من 
اللهّم ففّرج مهه يا كان منهم مهمومًا  كان منهم فقريًا فأغِنه عن خلقك يا رب العاملني، اللهّم من

 .رب العاملني

إهلنا، إهلنا، إن من أحبابنا من كان معنا يف العيد يف السنة املاضية، ويف السنوات املاضيات، وهو اليوم 
رب  يا يف قربه سعيدًا سعادًة طويلًة اجعله يف قربه أسعد منا بعيدنا، اللهّم اجعلهفيف قربه، اللهّم 

مًا يف قربه، اللهّم نعَّمًا يف قربه، اللهّم اجعله ُمنعَّمًا يف قربه، اللهّم اجعله ُمنعَّللهّم اجعله ُمالعاملني، ا
 .يا رب العاملنيًا يف قربه منعَّمًا يف قربه، اللهّم اجعله ُمنعَّاجعله ُم

آخر العهد بالذنوب املاضيات يا رب  هاللهّم ال جتعل هذا آخر العهد برمضان يا رب العاملني، واجعل
 .لعاملني، اللهّم اغفر لنا مغفرًة ترضى هبا عنا يا رب العاملنيا

وهم يف تشريد،  ،وهم يف عَوز، وهم يف فقر ّر عليهم العيد اليومإهلنا، يا قوي يا عزيز، إن لنا إخوانًا مي
 ب أعداءنا يا رب العاملني، اللهّموهم يف خوف من أعدائك يا رب العاملني، اللهّم فأمِّن إخواننا، وأرِع

أمِّن إخواننا، اللهّم أنزل السكينة يف قلوهبم، اللهّم أنزل السكينة يف قلوهبم، اللهّم أبدل خوفهم أمنًا، 
اللهّم أبدل جوعهم شبعًا يا رب العاملني، اللهّم انصرهم، اللهّم انصرهم، اللهّم انصرهم، اللهّم أطفئ 

باملسلمني شّرًا يا رب العاملني، اللهّم  أراد لى منها عّبرب العاملني، وُصد املسلمني يا الفنت عن بال
 .احفظ مجيع بالد املسلمني

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واجعل عيدنا األكرب يا ربنا حني 
 .نلقاك يا رب العاملني، اللهّم اجعل أعظم أعيادنا حني نلقاك يا رب العاملني
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 .النيب األكرم، وسلَّم تسليمًا كثريًا واهلل أعلم، وصلَّى اهلل على


