
األول من شوال 
إنّ احلَْمْدَ لَِِّ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ … … …  

ـا بَــعْــدُ : أيّــهَــا املُْـْـــســلِــمُــونَ / هَــا هُــوَ شَــهْــرُ اخلَْــيْــرِ وَاجلُْــودِ قَــدْ رَحَــلَ,  وإن املــســلــم الــعــاقــل هــو  أَمـَّ
الـذي يـهـنـئ نـفـسـه بـتـمـام الـشـهـر واكـتـمـال األجـر , ولـقـد أمـر ال بـالـفـرح بـذلـك حـيـث يـقـول : 

(قل بفضل ال وبنعمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) 
فـهـنـيـئـا لـكـم جـمـيـعـا وتـقـبـل ال مـنـا ومـنـكـم , وأعـاده عـلـيـنـا أعـوامـا عـديـدة ونـحـن ف متـام صـحـة 

ومزيد إميان … 
أيّهَا املُْـْـسلِمُونَ / مَاذَا بَعْدَ رَمَضَانَ? سُؤالٌ يَحْتاجُ إِلى وَقْفَةِ تَأَمُّلٍ , وَمُحَاسَبَةٍ … 

ـادِقُــونَ بَــعْــدَ مــواســم اخلــيــر عَــلَــى وَجَــلٍ وَخَــوْفٍ وَشَــفَــقَــةٍ مِــنْ أَنْ تُــرْفَــعَ أَعْــمَــالُــهُــمُ  املُْــؤْمِــنُــونَ الــصـَّ
الـصـَّاحلَِـةُ فَـالَ تُـقْـبَـلُ , فَـهُـمْ يَـرْجُـونَ الَ وَيَـدْعُـونَـهُ وَيَـسْـأَلُـونَـهُ أَنْ يَـتَـقَـبـَّلَ مِـنْـهُـمْ , وَلَـقّـدْ كَـانَ الـسّـلـفَ 
الـصّـالِـحُ يَـجْـتـهـدُونَ فِ إِكْـمَـالِ الْـعَـمَـلِ وَإمتْـامِـهِ وَإتْـقَـانِـهِ ثُـمَّ يَـهْـتَـمّـونَ بِـقَـبُـولِـهِ ,وَيَـخـافُـونَ مِـنْ رَدّهِ , 
اآليَــةِ: {وَالَّـذِيـنَ  هَــذِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص عَــنْ  الَِّ  رَسُــولَ  : سَــأَلْــتُ  قَــالَــتْ  عَــائِــشَــةَ  عَــنْ  رَوَى ابــن مــاجــة وَغَــيْــرُهُ 

: " الَ  : أَهُـمُ الَّـذِيـنَ يَـشْرَبُـونَ اخلَـمْـرَ وَيَـسْرِقُـونَ? قَـالَ يُـؤْتُـونَ مَـا آتَـوْا وَقُـلُـوبُـهُـمْ وَجِـلَـةٌ} قَـالَـتْ عَـائِـشَـةُ
يَـا بِـنْـتَ الـصِّـدِّيـقِ, وَلَـكِـنَّـهُـمُ الَّـذِيـنَ يَـصُـومُـونَ وَيُـصَـلُّـونَ وَيَـتَـصَـدَّقُـونَ, وَهُـمْ يَـخَـافُـونَ أَنْ الَ تُـقْـبَـلَ 

مِنْهُمْ { أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِ اخلَْيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ } 
قـالَ عَـلِـيٌّ رَضِـيَ الُ عَـنْـهُ : كُـونُـوا لِـقَـبـولِ الْـعَـمَـلِ أشـدّ اهْـتِـمَـامـاً مِـنَ الْـعَـمَـلِ , أَلَـمْ تَـسْـمَـعُـوا قَـوْلَ 

الَ عَزَّ وَجَل (إِمنََّا يَتَقَبَّلُ الَُّ مِنَ املُْتَّقِي)  
فـأعْـظـمُ مـاتُـفْـنَـى بـهِ األعْـمـارُ , وَأَجَـلّ وَأطْـيَـبُ مَـايَـرْجُـوهُ املْـؤمـنُ هُـوَ قَـبُـولُ عَـمَـلِـهِ , فَـسَـلُـوا ربـَّكُـم 
وَأنْـتُـمْ قَـدْ وَدّعْـتُـمْ رَمَـضَـانَ أنْ يَـتَـقَـبّـلَ مِـنْـكُـم صَـالِـحَ أَعْـمَـالِـكُـمْ , وَأنْ يَـغْـفِـرَ لَـكُـمْ ذُنُـوبَـكُـمْ , وَيُـعْـتِـقَـكُـم 

مِنَ النَّار … وأن يتجاوز عن تقصيركم… وأن يرحم ضعفكم وعجزكم . 
ــاعَـــات, وَاملُْـــدَاوَمَـــةِ عَـــلَـــى  واعْـــلَـــمُـــوا عِـــبَـــادَ الِ أنَّ حـــال املُْـــؤمِـــنَ الـــصّـــادِقَ دومـــا االجـــتـــهـــادُ فِ الـــطـَّ

اخلَْيْرَاتِ ,وَتاِلَوَةِ الْقُرْآنِ, ف شّهُورِ السنةِ كُلّهَا . 
ثـم اعـلـمـوا -رحـمـكـم ال- مِـنَ اإلعْـمـالِ الـصّـاحلَِـةِ الّـتِـي يَـحْـرِصُ عَـلَـيْـهَـا املُْـؤْمِـنُ فِ هـذهِ األيـامِ 
صِــيــامُ الــسّــتّ مِــنْ شَــوَّالٍ, فَــعَــنْ أَبِــي أَيّــوبَ األَْنْــصَــارِيّ رَضِــيَ الَُّ عَــنْــهُ أَنَّ رَسُــولَ الَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَــالَ: 
"مَـنْ صَـامَ رَمَـضَـانَ ثُـمَّ أَتْـبَـعَـهُ سِـتًّـا مِـنْ شَـوَّالٍ كَـانَ كَـصِـيَـامِ الـدَّهْـرِ" رَواهُ مُـسْـلِـم… فَـرَمَـضَـانُ بِـعَـشَـرَةِ 

أَشْهُرٍ, وَالسّتَّة بِشَهْرَيْنِ. 
نَسْأَلُ الَ تَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَ اجلَْمِيِعِ  الصّيَامَ وَالْقِيَامَ, وَأَنْ يُبَلّغَنَا رَمَضَانَ أَعْواماً عَدِيِدَة… 



ـهُ هُــوَ الْــغَــفُــورُ  أَقُــولُ مَــا تَــسْــمَــعُــونَ وَأَسْــتَــغْــفِــرُ الَ لِــي وَلَــكُــمْ وَلِــسَــائِــرِ املُْــسْــلِــمِــيَ فَــاسْــتَــغْــفِــرُوهُ, إِنـَّ
الرَّحِيمُ.   

اخَلُْطْبَةُ اَلْثَّاْنِيَةُ 
اَحلَْـمْـدُ لَِِّ عَـلَـىْ إِحْـسَاْنَـهُ , وَاَلْـشّـكْـرُ لَـهُ عَـلَـىْ تَـوْفِـيْـقِـهِ وَاَمْـتِـنَـاْنِـهِ , وَأَشْـهَـدُ أَنْ الَْ إِلَـهَ إِالَّْ اَلُ وَحْـدَهُ 
الَْشَـرِيْـكَ لَـهُ تَـعْـظِـيْـمَـاً لِـشَأْنِـهِ , وَأَشْـهَـدُ أَنَّ مُـحَـمـَّدَاً عَـبْـدُهُ وَرَسُـوْلُـهُ اَلْـدَّاْعِـيْ إِلَـىْ رِضْـوَاْنِـهِ , صَـلـَّىْ 

اَلُ عَلَيْهِ , وَعَلَىْ آلِهِ وَأَصْحَاْبِهِ , وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَاً كَثِيْرَا. 
أَمـَّاْ بَـعْـدُ : أيّـهَـا املُْـْــسـلِـمُـونَ / لَـئِـنِ انْـتَـهَـى مَـوْسِـمُ رمـضـانَ وَانْـقَـضَـى مَـوْسِـمُ الـدّعَـاءِ وَالْـقِـيـامِ فَـبَـيَْ 

أَيْدِيِنَا مَوَاسِمُ مُتَعَدّدَةٌ وَفُرَصٌ مُتَوالِيَةٌ ; 
ـلَــوَاتُ اخلَــمْــسُ , قَــالَ تَــعــالَــى :  ـيْــلَــةِ خَــمْــسَ مَــرَّاتٍ: الــصـَّ بَـيَْ أَيْـدِيـنَـا مَــوْسِــمٌ يَــتَــكَــرَّرُ فِ الــيَــوْمِ وَالــلـَّ

  ( (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّالةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لَِِّ قَانِتِيَ
ـيْــلِ قَــالَ تَــعَــالَــى: (وَمِـنَ  ـهَــجّــدُ ,وَقِــيَــامُ الــلـَّ بَـيَْ أَيْـدِيـنَـا : الــقِــيَــامُ الـَّـذِي الَ يَــنْــتَــهِــي فَــهُــنَــاكَ الْــوِتْــرُ وَالــتـَّ

  ( اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً
بَيَْ أَيْدِيِنَا حلََظَاتُ األَْسْحَارِ حِيَ يَقُومُ اإلِنْسَانُ اللَّيْلَ ,وَسَاعَةُ اإلِجَابَةِ فِ ثُلْثِ اللَّيْلِ األَخِيرِ. 
بَـيَْ أَيْـدِيـنَـا مَـوْسِـمٌ أُسْـبُـوعِـيٌّ وَهُـوَ صَـالَةُ اجلُـمُـعَـةِ ,وَفِـيـهِ سَـاعَـةٌ الَ يُـوَافِـقُـهَـا عَـبْـدُ مُـسْـلِـمٌ يَـسْـأَلُ الَ 

شَيْئًا إِالَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ .  
بَـــيَْ أَيْـــدِيـــنَـــا صِـــيَـــامُ الْـــبِـــيـــضِ وَاإلِثْـــنَـــيِْ وَاخلَـــمِـــيـــسِ ,قَـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص: " تُــعْــرَضُ األَْعْــمَــالُ يَــوْمَ االِثْــنَــيِْ 

وَاخلَْمِيسِ فَأُحِبّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ األَلْبَانِيّ . 
 فالَ الَ فِ مُدَاومَةِ العَمَلِ الصَّالِحِ ;فَالْـمُؤمِنُ هَذَا دَيْدنُهُ عِبادةٌ وطاعةُ حَتَّى يُوافيهِ أجَلُه. 
عَـــلَـــى الـــصّـــيَـــامِ  , وَأَعَـــنْـــتَـــنَـــا فِـــيـــهِ  رَمَـــضَـــانَ شَـــهْـــرِ  عَـــلَـــيْـــنَـــا بِـــإِدْرَاكِ  أَنْـــعَـــمْـــتَ  أَنْ  احلَـــمْـــدُ  ــهُـــمَّ لَـــكَ  فَـــالـــلـَّ
وَالـقِـيَـامِ ,وَتِـالَوَةِ الـقُـرْآنِ ,وَالـصـَّدَقَـةِ وَاإلِحْـسَـانِ, وَكُـلّ مـا احـتـسـبـنـا األجـر فـيـه… كـان مِـنّـةً مـنـك 

وجُودا وإحسانا… 
اَلـلـَّهُـمَّ تَـقَـبـَّلْ مِـنـَّا, وَاغْـفِـرْ ذُنُـوبَـنَـا وتـقـصـيـرنـا وعـجـزنـا ,وَضَـاعِـفْ أُجُـورَنَـا, وَأَعْـتِـقْ رِقَـابَـنَـا ,وَرِقَـابَ 

وَالِدِينَا مِنَ النَّارِ, يَا أَكْرَمَ مَنْ سُئِلَ , وَيَاخَيْرَ مَنْ اَعْطَى…  
هَــذَا وَصَــلّــوا وَسَــلّــمُــوا عَــلَــى نَــبِــيّــكُــم كَــمَــا أَمَــرَكُــمْ بِــذلِــكَ رَبّــكُــمْ , فَــقَــالَ:(إِنَّ ٱلََّ وَمَـلَــئِـكَــتَـهُ يُـصَـلّـونَ 

عَـلَـى ٱلـنـَّبِـىّ يـأَيّـهَـا ٱلـَّذِيـنَ ءامَـنُـواْ صَـلّـواْ عَـلَـيْـهِ وَسَـلّـمُـواْ تَـسْـلِـيـمًـا ) وَقَـالَ ملسو هيلع هللا ىلص : "مَـنْ صَـلّـى عَـلَـيَّ 
صَالةً وَاحِدَةً صَلّى الُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا" رَوَاهُ مُسْلِم .


