
مقدمة خطبة الجمعة عن صیام الست من شوال مكتوبة
الحمد� الذي ال یحمد على شيء سواه، الحمد� حمداً كثیراً یساوي عظمتھ، ویوازي ما

قدمھ لعباده من نعمة، ونشھد با� وبمالئكة عرشھ بأنھ الوحید القادر المقتدر وبأنھ هللا الذي
ال إلھ إال ھو، وحده ال شریك لھ وال یشترك مع غیره بصفاتھ، وأن محمد عبده ونبیھ الذي

أرسلھ لیھدي العباد إلى دینھ دین الحق.
خطبة الجمعة عن صیام الست من شوال مكتوبة

إخوتي المسلمین وأخواتي المسلمات، تقبل هللا منكم صیامكم وقیامكم وسائر طاعاتكم في
شھر رظضان الكریم، شھر الخیر والرحمة والغفران والبركة، أما بعد:

غادرنا شھر رمضان ونحن ببالغ الحزن واألسى على فراقھ، ومنذ ذلك الفراق ندعو هللا
الخالق المقتدر أن یقدر لنا العون على صیامھ أعوام مدیدة، ونحن الیوم في أول جمعة بعد
وداعھ، في أول جمعات شھر شّوال، وفي ھذا الیوم ال بد أن ننوه لكم على أیام من أفضل
ایام السنة، صیامھا بعد صیام القضاء، أي األیام التي فاتت عن المسلم في شھر رمضان،

یوازي صیام الدھر كلھ، وھذا ما أكده لنا حدیث النبي الشریف خیر رجاالت األمھ في سنتھ
النبویة الشریفة، وروى ھذا الحدیث أبو أیوب األنصاري:

ھَر}. اٍل، فكأنَّما صام الدَّ {َمن صام َرَمضان ثم أْتَبَعھ ِسّتًا من شوَّ
أخوة اإلیمان إن صیام ھذه األیام حسنة، والحسنة بعشر أمثالھا، ولو أردنا أن نضرب صیام

كل یوم من رمضان بعشرة سیكون عدد األیام ثالثمة، وإذا ضربنا صیام األیام الست من
شوال بعشرة كان مجموعھا ستین یوماً أي أن صیام ھذه األیام یوازي صیام عاماً كامالً

ولیس صیام الدھر، وھنا تتجلى عظمة هللا عزَّ وجلَّ جاللھ ورأفتھ بعباده.
خاتمة خطبة الجمعة عن صیام الست من شوال مكتوبة

أحبائي في هللا، یطب أن تحمدوا هللا حمداً كثیراً حمداً یوازي رحمتھ، حمداً یساوي نعمتھ،
حمداً یساوي غفرانھ لعباده، حمداً یساوي رأفتھ، ومن سواه یستحق الحمد، فھو العليُّ

األعلى وكل المخلوقات من دونھ، أحمدوا هللا الذي ھداكم إلى دین الحق، ورزقكم من حیث
ال تحتسبون، وأعطاكم أكثر مما تستحقون، وجعل لكم عدة أسباب لیرحمكم ویغفر لكم، فلھ

الحمد ولھ الشكر بعدد نعمھ وحسناتھ، وأقول قولي ھذا واستغفر هللا لي ولكم، ویا فوز
المستغفرین والتوابین، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

خطبة الجمعة عن صیام الست من شوال قصیرة
الحمد� والشكر � الذي ال یحمد على شيء سواه، الحمد� حمداً یوازي عظمتھ، الحمد�
عدد خلقھ وزینة عرشھ ومداد كلماتھ، علیھ نتوكل فھو رب العرش العظیم، ونعوذ بك من
شرور أنفسنا ومن العباد الفاسدین، فاللھم أرضنا وأرضى عنا وارحمنا یا أرحم الراحمین،

واقنا عذاب النار، واحشرنا مع عبادك الصالحین، في جنات خلدك مع النبیین، أما بعد:
أخواتي وأخواتي وأحبائي في هللا، لقد انتھى شھر الرحمة والمغفرة، ونحن ودعناه ببالغ

الحزن واألسى، واآلن وفي الجمعة األولى من جمعات شھر شوال، ال بد من التنویھ على



صیام الست من شوال، على العبادة المأجورة التي أوجدھا هللا لنا لتكون وسیلة للرحمة
والمغفرة، وھذه العبادة ھي صیام الست من شھر شوال، وقد ورد في الحدیث النبوي

الشریف فضل صیام ھذه األیام المباركة بعد صیام شھر رمضان المبارك وقضاء األیام
التي فاتت على المسلم في رمضان، ولعلَّ أبرز فضائل صیام ھذا الشھر األجر العظیم، فإن

صیام ھذه األیام الست المتبوعة بشھر رمضان وقضاء األیام التي لم یصمھا في رمضان
یعادل صیام الدھر، كما إن صیام ھذه األیام یعوض نقص الفرائض، فاول ما ُیسأل عنھ

العبد یوم القیامة الفرائض، وإذا لم تكن كافیة فا� عزَّ وجلَّ یكمل نقص الفرائض من
النوافل، وفضالً عن ھذا إن صیام ھذه األیام داللة على قبول صوم شھر رمضان الفضیل،

ویغفر هللا الذنوب لمن یصوم من عباده، فالصیام ھو العمل الوحید لوجھ هللا جلَّ وعال.
خطبة الجمعة األولى من شوالدعاء

غالباً ما یدُع خطیب الجامع بعض األدعیة التي ورد ذكرھا عن النبي في السیرة النبویة
الشریفة بعد االنتھاء من إلقاء خطبة الجمعة، وفیما یلي أبرز األدعیة التي یمكن دعائھا في

ھذا الیوم المبارك:
اللھم اھدني فیمن ھدیت، وعافني فیمن عافیت، وتولني فیمن تولیت، وبارك لي فیما

أعطیت، وقني شرَّ ما قضیت، فإنك تقضي وال یقضى علیك، إنھ ال یذل من والیت، وال
نا وتعالیت، اللھم لك الحمد، أنت نوُر السماواِت واألرض، ولك ُیعزُّ من عادیَت، تباَركَت ربَّ
ُم السماواِت واألرض، ولك الحمد، أنت ربُّ السماواِت واألرض وَمن فیھن، الحمد، أنت َقیِّ
، والناُر حق، والنِبیُّون ، والجنُة حقٌّ ، ولِقاؤك الحقُّ ، وقولُك الحقُّ ، ووعُدك الحقُّ أنت الحقُّ

لت، وإلیك أَنبت، وبك حق، والساعُة حق، اللھم لك أسَلمُت، وبك آَمنت، وعلیك توكَّ
رت، وما أسَررُت وما أعَلنت، أنت مُت وما أخَّ خاَصمت، وإلیك حاَكمت، فاغِفْر لي ما قدَّ

إلھي، ال إلھ إال أنت، اللھّم أصلح لي دیني الّذي ھو عصمة أمري، وأصلح لي دنیاي الّتي
فیھا معاشي، وأصلح لي آخرتي الّتي فیھا معادي، واجعل الحیاة زیادة لي في كّل خیر،

واجعل الموت راحة لي من كّل شّر.


