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شعبان شهر ت رفع فيه األعمال

الخطبة األَلول
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه أْجعي،

وعلى من تبعهم بإحسان إَل يـوم الدين .أما ب عد :فأوصيكم عباد
الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال تـعاَل( :يا أي ها الناس اعبدَلوا ربكم

الذي خلقكم َلوالذين من ق بلكم لعلكم ت ت قون)(.)1

أي ها المؤمنون :عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :قال رسول
الله « :اف علوا الخي ر دهركمَ ،لوت عرضوا لن فحات رحمة الله،

فإن لله ن فحات من رحمته ،يصيب بها من يشاء من

عباده»( .)2وأيام شهر شعبان أيام مباركات ،تـرفع فيها األعمال إَل
رب السموات ،فما أْجل أن يـغتنمها اإلنسان بالطاعات ،ويـعمر
( )1البقرة.21 :
( )2املعجم الكبري للطرباين.720 :

أوقاتـها بالعبادات ،ليـزداد إيانه ،ويكثـر إحسانه؛ اقتداء بالنب ،

فحي سئل عن اجتهاده ف شعبان؛ قال« :ذلك شهر ي غفل

الناس عنه ب ين رجب َلورمضانَ ،لوهو شهر ت رفع فيه األعمال

إل رب العالمين»( .)1قال العلماء :ولما كان شهر شعبان
كالمقدمة لشهر رمضان؛ شرع فيه ما يشرع ف رمضان من
العبادات والطاعات.
فـلنجتهد ف عبادة ربـنا ف َذه األيام؛ لتتـهيأ القلوب لرمضان،
وتـتـعود النـفوس على طاعة الرحن ،ويصدق فينا قـول الله تـعاَل:

(إن الذين ي ت لون كتاب الله َلوأقاموا الصلة َلوأن فقوا مما رزق ناهم
سرا َلوعلنية ي رجون تَارة لن ت بور* لي وف ي هم أجورهم َلويزيدهم

من فضله إنه غفور شكور)( .)2فاللهم وفـقنا لستثمار أيام
شعبان ،وأعنا على ذكرك وشكرك ،وحسن عبادتك يا رحن.
أقول قـوِل َذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه َو الغفور الرحيم.
( )1النسائي.2357 :
( )2فاطر.30 - 29 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله البـر الرحيم ،والصالة والسالم على نبيـنا الكري ،وعلى
آله وصحبه ومن تبع َديه إَل يـوم الدين.
عباد الله :ف ليـلة النصف من شعبان يـرحم الله سبحانه
المستـرحي ،ويـغفر للمستـغفرين ،ويصفح عن المسيئي ،فـعن أب

موسى األشعري رضي الله عنه عن رسول الله  قال« :إن الله
ليطلع ف لي لة النصف من شعبان ،ف ي غفر لَميع خلقه إّل

لمشرك أَلو مشاحن»( .)1فما أْجل أن يـعفو اإلنسان عمن ظلمه،
ويصالح من خاصمه ،ويكثر من الستغفار والدعاء ،والتضرع
واللتجاء إَل رب األرض والسماء ،وطلب الرحة من أرحم
الراحي ،ليـفوز بغفرة من الله ورضوان ،ويدخل إَل رمضان
بصحيفة بـيضاء نقية.
َذا ،وصلوا وسلموا على سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل وسلم
عليه وعلى آله وصحبه أْجعي .اللهم أدم عل دَلولة اْلمارات

خي رها َلوهناءهاَ ،لوت قدمها َلورف عت هاَ ،لورخاءها َلوازدهارهاَ ،لوانشر
( )1ابن ماجه.1390 :
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السعادة ب ين أهلها ،أنت رب ها َلوَلولي ها .اللهم َلوفق رئيس الدَلولة
الشيخ خليفة بن زايد َلونائبه َلوَلولي عهده األمينَ ،لوإخوانه حكام

اْلمارات؛ لما تحبه َلوت رضاه.

اللهم ارحم الشيخ زايد َلوالشيخ مكتومَ ،لوشيوخ اْلمارات الذين
ان ت قلوا إل رحمتكَ ،لوأدخلهم بفضلك فسيح جناتكَ .لوارحم

شهداء الوطن َلوأجزل مثوب ت همَ ،لوارفع في الَنة درجت هم.
اللهم ارحم المؤمني والمؤمنات :األحياء منـهم واألموات.
اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،واشف المصابي ِبذا الداء ،يا

ُميب الدعاء.
اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة ،وف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم يذكركم ،وأقم الصالة.
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