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 مقدمة خطبة الجمعة عن صيام الست من شوال

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا ينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ باهلل من تعإّن الحمد هلل رب العالمين، نحمده ونس

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا، وأشهد أّّل إله إّّل هللا وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعّز جنده وهزم األحزاب 

خليله، خير نبي أرسله، وهداية وحده، ّل شيء قبله وّل شيء بعده، وأشهد أّن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عبد هللا ورسوله، وصفيه و

للعالمين اصطفاه، نشهد أنّه بلغ الرسالة وأدّى األمانة ونصح لألمة وجاهد في هللا وهلل حق الجهاد حتَّى أتاه اليقين من هللا رب 

ساكنه، فيه  العالمين، سيدي يا رسول هللا يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع واألكم، نفسي الفداء لقبر أنت

 :العفاف وفيه الطهر والكرم، أما بعد أيها األخوة المسلمون

 خطبة الجمعة عن صيام الست من شوال

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، النبي األمي الذي أرسله هللا تعالى رحمة للعالمين 

ما ينبغي لجالل ووجهك وعظيم سلطانك، أيها األخوة المسلمون إننا اليوم في شهر شوال المبارك، إلى يوم الدين، اللهم لك الحمد ك

هذا الشهر الذي نعيش في أول أيامه عيد الفطر السعيد، عيد الفطر الذي نودع به شهر الخير والرحمة، شهر الصيام شهر رمضان 

رحمة والمغفرة من كل ذنب ومن كل إثم ارتكبناه، ونسأله أن يتقبل منا المبارك الذي نرجو هللا تعالى أن يكون قد كتب لنا فيه ال

صيام رمضان، وهنا أيها المسلمون ّل بد من الحديث عن موضوع صيام األيام الست من شهر شوال من كل عام، فهذه سنة 

م المسلمين على صيام رمضان مباركة وردت ثابتة عن رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، حيث حّث النبي عليه الصالة والسال

وصيام ستة أيام من شهر شوال بعده، فهذا يعدل صيام الدهر كما قال الحبيب المصطفى، جاء في حديث أبي أيوب األنصاري 

ال   ِمن ِستًّا أتْبَعَهُ  ثُمَّ  َرَمضانَ  صامَ  َمن" :رضي هللا عنه، أّن رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، قال لذا فإن   الدَّْهرِ  يامِ َكِص  كانَ  ،َشوَّ

من الواجب على المسلمين أن يسعوا إلى صيام هذه األيام الست من شوال حتَّى ينالوا ويكسبوا عظيم األجر والثواب من هللا رب 

يام دهر كامل، وأقول قولي هذا العالمين، ففي صيام هذه األيام تحقيق للسنة النبوية الشريفة، وفيها فضل عظيم وهو أجر ص

 . . . وأستغفر هللا رب العالمين لي ولكم، فيا فوًزا للمستغفرين استغفروا هللا

 لخاتمة خطبة الجمعة عن صيام الست من شوا

الحمد هلل حق حمده والصالم والسالم على من ّل نبي من بعده، والشكر هلل رب العالمين على التوفيق والشكر واإلحسان، والحمد 

هلل رب العالمين في كل وقت وحين، وأشهد أّلَّ إله إّل هللا وحده ّل شريك له، اللهم صّل على سدينا محمد وعلى آل سيدنا محمد، 

إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا كما صليت على سيدنا 

إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنّك حميد مجيد بّر، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم ووالهم بإحسان  

لمبارك شهر شوال إلى صيام األيام الست، وعليكم أن تعلموا أن صيام هذه األيام إلى يوم الدين، أما بعد: سارعوا في هذا الشهر ا

 .يجب أن يكون بعد قضاء ما على المسلم من أيام أفطرها في شهر رمضان المبارك، وآخر دعوانا أِن الحمد هلل رب العالمين

  

 


