
 خطبة اخر جمعة في شعبان

 :مع اقتراب موعد الجمعة األخيرة من شهر شعبان، نقدم فيما يأتي خطبة خاصة لهذه الجمعة مكتملة العناصر

 مقدمة خطبة اخر جمعة في شعبان

صلَّى هللا عليه -بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد 

الصادق الوعد األمين، الحمد هلل رب العالمين حق حمده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، من أُرسل  -وسلَّم

دين كلّه ولو كره المشركون، وأشهد أالَّ إله إالَّ هللا وحده، صدق من هللا تعالى بالهُدى ودين الحق ليظهره على ال

وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحده، ال شيء قبله وال شيء بعده، وأشهد أن محمًدا رسول هللا، 

حق الجهاد حتَّى أتاه خير نبي أرسله، وهداية للعالمين اجتباه، أشهد أنَّه بلغ الرسالة وأّدى األمانة وجاهد في هللا وهلل 

ا بعد أيها األخوة المسلمون المؤمنون  :اليقين من ربه، أمَّ

 صلب خطبة اخر جمعة في شعبان

اتقوا هللا أيها المؤمنون حق تقاته وال تموتن إاّل وأنتم مسلمون، اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا هللا إنَّ 

ؤمنون اليوم في الجمعة األخيرة من شهر شعبان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي هللا عليم بما تعملون، إنَّنا أيها الم

يصوم أغلبه، إنَّنا في آخر أيام شهر شعبان الكريم، نودعه ونستقبل شهر  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-كان رسول هللا 

استقبال شهر رمضان المبارك  الخير والصيام، فعلينا أن نحسن استقبال الشهر الكريم، علينا أن نكون قادرين على

بالطريقة األمثل، ألنَّه شهر الخير والرحمات، وعلينا في هذه الجمعة أن ننوي بقلوب صادقة أنَّ يكون هذا الشهر 

الكريم القادم إلينا شهًرا للعبادات، وعلينا أن نضع جدواًل خاًصا للعبادات التي سوف نؤديها في هذا الشهر، لعله 

ة والرحمة من هللا رب العالمين، أقول قولي هذا وأستغفر هللا العظيم لي ولكم، فيا فوًزا يكون شهًرا للمغفر

 . . . . للمستغفرين، استغفروا هللا

 خاتمة خطبة اخر جمعة في شعبان

ينفعنا الحمد هلل رب العالمين في البدء والختام، والصالة والسالم على رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، اللهم علمنا ما 

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علًما وعماًل يا كريم، أيها األخوة المسلمون أحب أن أذكركم في نهاية هذه الخطبة المباركة 

بضرورة اإللتزام باستقبال شهر الخير، شهر رمضان المبارك بالطريقة المناسبة ووفق ما يرضي هللا رب العالمين، 

الشهر شهًرا مليئًا بالخير والبركة علينا أجمعين، وآخر دعوانا أِن الحمد هلل  فلنعقد العزم جميًعا على أن يكون هذا

 . . .رب العالمين

 الدعاء بعد خطبة اخر جمعة في شعبان

نقدم فيما يأتي مجموعة من األدعية المباركة التي يمكن الدعاء بها في نهاية خطبة آخر جمعة من شهر شعبان 

 :المبارك

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، األحياء منهم واألموات، إنك يا ربنا سميع قريب  •

مجيب للدعوات، اللهم يا من ال يرد سائاًل وال يخيب للعبد وسائاًل، إنها بسطنا إليك أكف الضراعة، 

وال دينًا إاّل قضيته وال هًما إاّل فرجته  متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، أالَّ تدع لنا ذنبًا إاّل غفرته

 .يا رب العالمين

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم يسر لنا كل أمر  •

 .عسير، وبلغنا شهر رمضان المبارك ال فاقدين وال مفقودين يا كريم

ر لنا كل ذنب، وأن تيسر لنا كل أمر، وأن تكرمنا بالخيرات وأن اللهم نسألك وأنت أكرم مسؤول أن تغف •

تجعلنا من الذين تقبلت منهم العبادات في شهر شعبان، وأن تعيننا في شهر رمضان القادم على الصيام 

 .والقيام وغض البصر وحفظ اللسان يا رب العالمين

لمين وألحقنا بالصالحين، ربّنا آتنا في الدنيا اللهم كن معنا وال تكن علينا، آثرنا وال تؤثر علينا، توفنا مس •

 .حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار يا كريم



  

 


