
لرمضان والتهيئة شعبان إاكرام

ولى     الخطبة للأ ا

ول  وهوهو يزول، لأ الذي الدائم القيوم، الحي لله الحمد للأ لوهوهر شوهوهيء،  بلوهوهه  ليوهوهس ا ولأ والبوهوهاطن شوهوهيء،  عوهوهده  ليوهوهس وا
للب شيء،  و ه  ليس والظا ر شيء، دونه  ليس ًة والنهار، الليل يق ولي عبر للأ صار، للأ يوهوهام ويوهوهداول ا للأ النوهوهاس،  يوهوهن ا

مم{  مل عع مي لل هه مو ملل من ٱل لذي لل م هنوا ٱ مم مذ وا لخ لت م مي عم مو ُه مداء لمن مه هه هش ملل هلب ملأ موٱل لح لمين هي لل ـوه ملظ لاشوهوههد ،]140:عمران وال [} ٱل إالوهوهه لأ لان و
لأ لاشهد له، شريك لأ وحده الله إا ةا لان و شوهوههره، و وهوهام  ر،هضرفوهوهه، و وهوهلى ر وهوهه، لوهوهاف من لا ضل ورسوله، عبده محمد

مه الله  صلوات  يته، وحج لا لا حا ه، واله وعلى عليه، وس  .الدين يوم إالى  دا م واتبع طريقهم، على سار ومن و

لما إان:  عد لا لضل تعالى الله   زمنة  عض   للأ و ات ا للأ لامور ولصوهوهها  عوهوهض، على وا  لُوهوهم وموهوهن  ير وهوها، دون  وهوه
لير والثلث الحجة،  ي وعشر رمضان، شهر للأ زمنوهوهة  وهوهذه الليوهوهلي وموهوهن موهوهن ا للأ لأ شوهوهعبان، شوهوههر ا شوهوههر موهوهن لانوهوهه إا للأ ا
تصوهوهوم لارك لوهوهم اللوهوهه، رسوهوهول يوهوها:  لوهوهت:  وهوهال عنهموهوها الله ر،هضرفي زيد  ن لاسامة المسلموني  عن  ها يهتم التي القليلة
هل شهر  لك((:  ال! شعبان من تصوم ما الشهور من شهرا ُه بب  يوهوهن عنه، الناس ميغ من، ر وهوه ممضوهوها هتر وهوهع شوهوههر و وهوهو ور
عمال  يه للأ هلاحب العالمين، رب إالى ا لانا عملي هير ع لان   والنسائيي لاحمد رواه))  ائم و

لايت ما:  الت عنها الله ر،هضرفي عائشة المؤمنين لام وعن  وهوهيام اسوهوهتُمل وسوهوهلم عليوهوهه اللوهوهه  وهوهلى اللوهوهه رسول ر
لأ  ط شهر من، إا لايته وما رمضا من  ي  ياما منه لاكثر شهر  ي ر .عليه  متُق- شعبا

كثاره اثنين سببين وسلم عليه الله  لى المصطُى  ذكر شوهوهعبان شوهوههر لان لاولهموهوها: شوهوهعبان  ي الصيام من إلأ
لر: عظيمين شهرين  ين لو وعه عنه الناس يغُل شهر بب شه لر ر  من، وشه و ات رمضا للأ عوهوهن النوهوهاس  يهوهوها يغُوهوهل الوهوهتي وا

كثاره الثاني والسبب الحسنات،  يها تعظم العبادً من لان  و شعبان  ي الصيام من وسلم عليه الله  لى إلأ شهر شعبا
عمال  يه تر ع للأ لاراد تعالى، الله إالى ا . ائم و و عمله ير ع لان  

لاورد رمضان، لصيام مستعدً لتُون للصيام، النُس تهيئة و ي شعبان  ي الصيام  ي ثالثة  ائدً العلم لا ل و
لا .لاداؤه عليها سه

ويُوهوهون المُتو وهوهة، للصوهوهلوات  النسبة الرواتب السنن مثل لرمضان  النسوهبة شعبان  وم لان  ى الحُمة و يل
لانه لنة ك م .رمضان لشهر  بلية هسوه
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إاياكم الله رحمني وه  لنحرص إلأ تداء على وه و كثوهوهار  وهوهي وسوهوهلم عليوهوهه اللوهوهه  وهوهلى محموهوهد وحبيبنا  نبينا ا إلأ موهوهن ا
. قرنا  بل و نانا موتنا،  بل وحياتنا سقمنا،  بل و حتنا شغلنا،  بل  را نا ولنغتنم السيئات، وا تناب الطاعات

لنة، الُتاب  ي ولُم لي الله  ارك لت من  يهما  ما ونُعنا والس يوهوها ولأ لحُموهوهة، ا لاسوهوهتغُر  وهوهذا،  وهوهولي لا وهوهول وال و
لل من المسلمين ولسائر ولُم لي تعالى الله بب ك لنه إاليه، وتو وا  استغُروه ولطيئة،  ن الرحيمي الغُور  و إا

   الثانية     الخطبة

موهوهن ليسوهوهتزيدوا الخيرات مواسم عباده على يعيد لان على و وامتنانه، تو يقه على له والشُر إاحسانه، على لله الحمد
لاشهد الدر ات، لاعلى  ها ويبلغوا الطاعات لأ إاله لأ لان و لاشهد له، شريك لأ وحده الله إا لن و ةدا لا ورسوهوهوله، عبوهوهده محم
لا حا ه، واله وعلى عليه الله  لى ةما وسلم و ةراي تسلي كثي

لأ وه لرمضان كالمقدمة شعبان شهر كان لما المسلمون، لايها  عد:  يا لاما وه التهيئوهوهة موهوهن المقدموهوهة  وهوهي  وهوهد و
لا ب ليحصوهوهل لرمضوهوهان، القلوهوهوب يهيوهوهئ موهوها القر وهوهات موهوهن و يوهوهره الصيام من  يه هشرع طاعوهوهة علوهوهى النُوهوهوس وترويوهوهض التوهوه

الناسي  ُلة و ت ويغتنم الصيام، من  يه يُثر وسلم عليه الله  لى النبي كان ولهذا الرحمن؛
وان و وهوهراءً الصيام من الشهر  ذا  ي الطاعات من لُم تيسر  ما وه المؤمنين لايها وه نُوسُم  هيئوا وسوهوهائر القوهوهر

حساني  ال لانواع إلأ م وهوهب شهر: البلخي  ُر لا و و ال القراء، شهر شعبان شهر: يقال كان: كهيل  ن سلمة ا شوهوههر ر
لريوهوهح، ر وهوهب شوهوههر مثوهوهل: و ال الحصاد، شهر رمضان وشهر السقي، شهر شعبان وشهر الزرع، مثوهوهل شوهوهعبان ومثوهوهل كال
!رمضان؟  ي يحصد لان يريد  ُيف شعبان،  ي يسق ولم ر ب  ي يزرع لم ومن المطر، مثل رمضان ومثل الغيم،

لال لاسمائه تعالى الله نس لان شوهوهعبان،  ي لنا يبارك لان الحسنى   لان رمضوهوهان، يبلغنوهوها و الرحموهوهة  يوهوهه لنوهوها يُتوهوهب و
مق والر،هضرفوان .النيران من والعت

لازكوهوهى البريوهوهة ليوهوهر علوهوهى-  اللوهوهه رحمُوهوهم-  و وهوهلوا  وهوهذا المطلوهوهب، عبوهوهد  وهوهن اللوهوهه عبوهوهد  وهوهن محموهوهد البشوهوهرية، و
لامر الله لامركم  قد والشُاعة، الحوض  احب لا   ئُته وثنى  نُسه،  يه  د لا لبحة  م هقدسوهوهه، المس ليوهوهه   لا لايهوهوها وه  ُوهوهم و
إانسه،  نه من وه المؤمنون ةلأ  قال و ةما  و ملن {: كري مه لإا ملل هه ال مت ُم لئ لا مم من مو هللو مص ملى هي لي مع لب لن م مها ميا ال هلي من ملا لذي للوهوه م هنوهوهوا ا مم هللوا وا له م وهوه عيوهوه مل مع
هموا لل مس ةما مو للي عس حزاب: }  مت للأ ]ي56[ا

لل اللهم للم   لموهوهد، ورسوهوهولك عبوهوهدك علوهوهى و وهوهارك وسوهوه لازوا وهوهه والوهوهه وعلوهوهى مح لبه، و تبعهوهوهم وموهوهن والتوهوها عين و وهوهح
إاحسان الديني يوم إالى  

المؤمنينييي وعبادك نبيك وسنة وكتا ك دينك انصر اللهم

WellWishers.org.uk/khutbah @WellWishersUK

http://www.WellWishers.org.uk/khutbah

