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 شهر يغفل عنه الناس

 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا 

ومن سقئات أطؿالـا، من يفده اهلل فال مضل له، ومن يضؾل فال هادي له، 

 هلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله.وأشفد أن ال إله إال ا

آل ] (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ)

 .[201طمران:

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ) ٻ پ پ پ پ ڀ  ٻ ٻ ٻ 

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  .[2النساء:] (ٺ 

ے ے ۓ ۓ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ۀ)

﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  .[02-00األحزاب:] (﮲﮳  ﮴﮵  ﮶﮷ 

ا بعُد   ...أمَّ

لؽم بتؼواه، فنن من اتؼى اهلل  طباد اهلل، وقد سؿعتم أمر اهلل  يا فاتؼوا اهلل

 وقاه، ومن توكل طؾقه كػاه.

لؿا كان شفر رمضان الؿبارك هو واسطة الشفور طـد اهلل رب  :طباد اهلل

العالؿقن، وهو من أطظم الشفور طـد اهلل رب العالؿقن، حقث إن هذا الشفر 

الحسـات، يخرج الـاس مـه بنذن دع شفر الخقرات، وشفر الربكات، ومستو

 كؿا ولدهتم أمفاهتم. اهلل 

o  p 
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صقامه ركـًا  كعم طباد اهلل: هذا هو شفر رمضان الؿبارك الذي جعل اهلل 

يف شرطه أكه ُيفقئ  من أركان اإلسالم ومباكقه العِظَام، وقد جرت سـَّة اهلل 

وس إلقفا، لـػلفذه العبادات العظقؿات من أركان اإلسالم وغقرها، ُيفقئ ا

وذلك بشرع ما هو من جـسفا، أو من غقرها حتى تتفقل الـػوس، وحتى تستعد 

الؼؾوب، وحتى يللف الـاس العبادة والطاطة: ألن كثقًرا من الـاس يصومون 

ا، بعقًدا طن الؿضامقن والؿعاين الذي اشتؿل طؾقه هذا رمضان صوًما شؽؾق  

 الشفر الػضقل.

فر العظقم الذي كان الـبي الشولذلك جاء شفر شعبان، هذا 

  َذاَك »: ♥ُيؽثر فقه من الصقام، وكان يؼول

 . (1)«َشْهٌر يَْغَػُل النَّاُس َطنْهُ 

الـبي ة كان من سـَّكعم طباد اهلل شفٌر يغػل الـاس طـه، ولذلك 

ت بذلك  أن ♥ يصوم شفر شعبان كاماًل أو أغؾبه كؿا صحَّ

 اهلُل تََعاَلى َطـُْفَؿا األحاديث من صريق طائشة وأسامة بن زيدٍ 
َ
، وغقرهؿا َرِضي

 وأَْرَضاُهَؿا.

ُيؽثر من صقام  ولذلك لؿا رأى أسامة بن زيٍد الـبي 

ما لي أراَك تصوُم شفر شعباَن يا »: شعبان صرح هذا السمال طؾى الـبي 

 : (2)«َوَرَمَضانَ  بَوَْن َرَجٍب  َذاَك َشْهٌر يَْغَػُل النَّاُس َطنْهُ »قال:  "رسول اهلل؟

 

                                                                 

 سقليت تخريجه. (1)

وصححه  ،(9765) "الؿصـف" يف شقبة أبي ، وابن(2357) أخرجه الـسائي (2)

 .(1/ 6) "الـسائي سـن ضعقف" يف األلباين
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 ورجٌب شفٌر من شفور اهلل الؿحرمة. -

ورمضان هو الشفر الؿعؾوم الؿشفور واسطة ِطْؼد الشفور طـد اهلل  -

 رب العالؿقن.

صقام شفٍر  ما استؽؿل الـبي  :▲وتؼول طائشة 

يصومه كؾه أو أغؾبه  ♥بعد رمضان مثل شفر شعبان، فؽان 

 (1). 

ؿبارك بصوم شفر شعبان لوال شك طباد اهلل أن االستعداد لشفر رمضان ا

ُيفقئ الـػوس لصقام شفر رمضان، فقُصبح الصقام أكثره أو أغؾبه، ال شك بلكه 

ًرا طؾى الـاس، بخالف الذين سفاًل يسقًرا  ال يللػون الصقام، وال مقسَّ

ًة كبقرًة اا، ُيعاكون وُيؼاسون مؼاسيتعاهدوكه، فقُصبح طؾقفم شفر رمضان شاق  

 .حبقبؽم  ةوطظقؿة، ولذلك هذه سـَّ

فاهلل اهلل بنحقائفا يا طباد اهلل، ومن العجب وما أكثر العجب يف أمة محؿٍد 

♥:  
ٌّ
ذهاب بعض الـاس لصقام شفر رجب مع أن صقامه مـفي

طـه، مع أن تخصقص صقامه مؿا كُفي طـه، بل كان طؿر بن الخطاب يضرب 

ه جؿؾٌة من قاأليدي الصائؿة، ويجعؾفا يف الطعام قسًرا: ألن شفر رجب كان ف

، يذهبون إلى الؿشؽوك، الطؼوس التي تُعظِّؿفا الجاهؾقة، فلبطؾفا كبقُّـا 

 !وإلى الؿختَؾف، ويرتكون القؼقن الذي ثبت طن كبقـا 

أن بعضفم يصوم  :ومن الملحوضات طلى بعض الناس هداىا اهلل وإياهم

، ةالقوم األول من شفر شعبان، ويرتك بعد ذلك، وال شك بلن هذه مخالػ

، حقـؿا ُيوضِّف اإلكسان طبادًة طؾى هقئٍة وصورةٍ معقـة لم تثبت طن كبقُّـا ف

                                                                 

 .اطـف اهلل رضي طائشة من حديث (1156)مسؾم ، و(1969) خاريالب أخرجه (1)
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 ولم تثبت طن الصحابة الؽرام، فال شك بلكه إحداٌث يف دين اهلل.

ومن الـاس من ُيخصص الؿـتصف من شفر شعبان بالصقام فؼط، 

ـا بقِّ ك طن هويؼتصر طؾى ذلك، وهذا لقس فقه ما ُيستـد إلقه مؿا ُيؿؽن الجزم ب

 يصوم شفر شعبان كؾه أو  ♥، فؾؼد كان كبقُّـا

 .--أغؾبه 

د الؿـتصف إلى ما بعده  أنَّ  :ومن الملحوضات أيًضا بعض الـاس يتؼصَّ

ـه بعض العؾؿاء أن الـبي  من شفر شعبان فقصومه، وهذا ورد فقه حديٌث ُيحسِّ

 .(1)«ال َتُصوُموااُن فَ إَِذا اْىتََصَف َشْعبَ »قال:  ♥

والؿعـى يحؿؾه بعض العؾؿاء طؾى أكه ال ُيبتدأ من بعد مـتصف شعبان 

إلى آخره، وإكؿا يصومه من ابتدأه من أوله فقُؽؿل إلى آخره، هؽذا هي سـَّة 

 .الـبي 

اكت له طادة يف صقام االثـقن والخؿقس، ويف صقام األيام كوأما من 

صوم االثـقن والخؿقس من كل أسبوع،  اطتاد البقض فال حرج يف ذلك: ألكه

 وصوم األيام البقض الثالثة من كل شفٍر.

يصوم شفر شعبان كؾه  كعم طباد اهلل، هؽذا كان كبقُّـا 

أو أغؾبه، وبالتجربة أن من هتقل لرمضان يف صقام شفر شعبان، فنكه يدخل شفر 

ا يف العبادة، د كشاصً رمضان بؽل راحٍة وصؿلكقـة، فؼد اطتاد الصقام وألِػه، فقج

                                                                 

 ،(2923) "الؽربى"والـسائي يف  ،(748(، والرتمذي )1651أخرجه ابن ماجه ) (1)

. وقال الرتمذي: حديث أبي هريرة( من 3589) ابن حبانو ،(9777) وأحؿد

 حديث حسن صحقح.
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 ورغبًة يف الخقر.

شفر شعبان أيفا الؿممـون واجٌب طؾى من كان طؾقه قضاء من رمضان 

 الؿاضي أن ُيبادر إلى قضائه، ذلك أن قضاء الصقام واجٌب وله وقتان:

ع. -  وقٌت موسَّ

 ووقٌت مضقَّق. -

ع فؿن شوال إلى شعبان، فنذا دخل شعبان ضاق  :أما الوقت الموسَّ

ؾى الـاس أن يبادروا إلى قضاء ما فاهتم من شفر رمضان فقجب طالواجب، 

ر الؼضاء حتى دخل طؾقه شفر رمضان، ولقس ثمَّ  د وأخَّ الؿاضي، ومن تعؿَّ

طذر ُيعذر به، فنكه يحتاج مع الؼضاء أن ُيطعم مع كل يوٍم مسؽقـًا، فتوى 

 .أصحاب الـبي 

هذا لى دخول كػسه إوشفر شعبان أيفا الؿممـون شفٌر ُيفقئ اإلكسان فقه 

الؿـاخ العظقم، وهذا الؿوسم الؽريم من شفر رمضان الؿبارك، يرجو رحؿة 

ا أن يدخؾه اإلكسان بنصالح كقَّة،  اهلل، ويطؾب رضاه، ولذلك من الؿفم جد 

ة، وبتـظقف وكـس أوزار الصدور، من جؿؾة ذلك الؿشاحـات ووإخالص ص يَّ

أخرب وخربه الصدق والحق أن  والؿخاصؿات، فنن الـبي 

طدا مشرٍك أو يطَّؾع لقؾة الـصف من شعبان إلى طباده فقغػر لؽل مسؾٍم   اهلل

 .مشاحن: ألن الشرك ذكٌب ال يغػره اهلل 

ۓ )قال سبحاكه:  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ڻ 

 .[84النساء:] (ۓ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ): وقال 

 .[27ملائدة:ا] (ڎ ڈ ڈ ژ
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يُْشرُِك  َوُهوَ  ماَت  َمنْ وَ » صحَّ طـه أكه قال: والـبي 

 
ِ
 ، (1)«النَّارَ َشوْئًا َدَخَل  بِاهلل

 .(2)«َشقْئًا َدَخَل اْلَجـَّةَ   ُيْشِرُك بِاهللِ اَل  َوُهوَ  ماَت  َمنْ » :ابن مسعودقال و

من ر فاهلل اهلل يا طباد اهلل باالطتـاء بالعؼقدة الصحقحة، والحذر الحذ

لخاتم رسؾه  هناكا طن ذلك، يؼول  الشرك كبقره وصغقره: ألن اهلل 

﮷  ﮸﮹  ﮺ )وأكبقائه:  ﮶  ﮵  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 .[55-56الزمر: ] (﮾ ﮿ ﯀ ﯁    ﮻ ﮼﮽ 

ومن األمور التي يتفقل فقفا اإلكسان استعداده الؽامل إلى أن  :طباد اهلل

ع هذه جؿقيدخل رمضان وقد ترك جؿقع الخصومات والؿشاحـات، و

 الؿفاترات التي تؽون بقـه وبقن الـاس سواًء األقربقن أو األبعدين، فنن اهلل 
 يغػر لؽل أحٍد ما طدا مشرٍك أو مشاحن.

 
ٍّ
هذه الخصومات دطوها يا طباد اهلل، واستؼبؾوا شفر رمضان بسالٍم طالؿي

مع كل أحٍد، استؼبؾوا شفر رمضان وأكتم داخؾون إلقه وقد اصطؾحتم مع 

، ومددتم جسور السالم مع الجؿقع، هؽذا يـبغي الؿسؾم أن يستؼبل ؿقعالج

 شفر رمضان.

ا وأكت تدطو اهلل يف رمضان، وتتللَّه هلل رب العالؿقن  ولذلك من الؿفم جد 

أال يؽون هـاك مظؾؿٌة لك مع أحٍد من خؾؼك، أغؾؼوا هذه الؿؾػات، واتركوا 

واهلل إن الدكقا ال تستحق أن ، فهذه الخصومات، وطودوا إلى ربؽم يا طباد اهلل

 .ُيخاصم اإلكسان ألجؾفا شيء

                                                                 

 .◙ عودمسمن حديث ابن  (92) (، ومسؾم1238) أخرجه البخاري (1)

 يـظر ما قبؾه. (2)
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خصومات يوم أن تؽون بقن األرحام: بقن الوالد  وإن أكؽى وأطظم وأشدَّ 

وأوالده، وبقن األوالد وأبقفم، أو بقن اإلخوة واألخوات، أو بقن األرحام 

ماكـا وز طؿوًما، إهنا من أشد الؿصائب، ومن أكؽاها وآلؿفا، ال سقؿا يف وقتـا

ا خطقًرا كسلل اهلل السالمة والعافقة،  الذي ارتؽس الـاس فقه ارتؽاًسا مادي 

ا طؾى بعض الـاس مؿن رقَّ ديـفم، وقلَّ إيؿاهنم،  فلصبح من السفل جد 

وضُعػت مخافة اهلل يف كػوسفم أن ُيؼطِّع صؾة األرحام ألجل درهٍم أو ديـار، 

لديه استعداد بلن يؼطع والده، وأن اب، ا فاكقة من الرتاب وإلى الرتألجل دكق

ُيؼاصع أمه، وأكه ُيؼاصع أخاه وأخته، وأن ُيؼاصع طؿه وخاله، هؽذا أصبح كثقٌر 

رت صدورهم، وقست قؾوهبم، وجػَّت مشاطر  من الـاس الذين تصحَّ

 اإلحسان يف كػوسفم ويف صدورهم كسلل السالمة والعافقة.

ه االستعداد الؽامل إلى طـد جػَّت طروق اإلحساس، أصبح الواحد مـفم

ڇ ڇ ڇ )يؼول وهم يؼرأون يف الؼرآن قوله:  أن يؼطع الرحم، واهلل 

ڎ ڎ ڈ ڍ ڌ ڌ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڍ 

 .[72-77حممد: ] (ک ک ک

نََّة َقاصِعٌ َل »يؼول:  والـبي ََ  .(1)« يَْدُخُل ال

اهلل، يا باد يعـي قاصع رحم، أال فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل، أال فؾتتؼوا اهلل يا ط 

 .أهل الؼرآن، يا أمة محؿٍد 

من هذه الؾحظة ال تخرجوا من هذه الجؿعة إال وقد طزمتم طؾى إهناء 

هذه الخصومات مع أقاربؽم وأرحامؽم، ومع جقراكؽم وأصدقائؽم، 

وافتحوا صػحًة جديدة بقضاء تستؼبؾون هبا شفر رمضان الؿبارك بؽل سالٍم، 

                                                                 

 .◙ جبقر بن مطعممن حديث  (2556) مسؾم، و(5984) أخرجه البخاري (1)
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صومات ال تجعل صاحبفا يطؿئن، بل الخ وبؽل محبة، وبؽل صؿلكقـة، فنن

وصػح، وصالح، فنكه  ،وتشرب، أما إذا طػا هوتلكل الخصومة معب، يتؼؾَّ 

ی ی ی ) فتوبواتؾذذ بالعبادة والطاطة: يا ومرتاح البال، ويعقش مطؿئـ 

 .[23النور:] (ی جئ حئ مئ

 

 

 
 لثانيةاخلطبة ا
 

وأشفد أن ال إله متـاكه، لحؿد هلل طؾى إحساكه، والشؽر له طؾى توفقؼه واا

وسؾَّم إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله، صؾَّى اهلل 

 وطؾى آله وأصحابه وإخواكه، وسؾَّم تسؾقًؿا مزيًدا.وبارك طؾقه 

 أما بعد...

فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل، واستـبطوا الخقر من هذا الشفر الػضقل الذي كان 

اء، فؽاكوا يؼرأون الؼرآن، وُيؽثرون من  سؾف بشفرُيطؾق طؾقه بعض ال الؼرَّ

قراءته ويختؿون الختؿات استعداًدا لؿوسم الخقرات، وشفر الربكات، 

 ويـبوع الحسـات شفر رمضان الؿبارك.

كان جؿؾٌة من السؾف إذا جاء شفر شعبان أغؾؼوا حواكقتفم، واطتؽػوا 

من جؿؾة هذه ستػقًدا طؾى قراءة الؼرآن والصقام، وذهب بعض العؾؿاء م

الـصوص إلى اإلكثار من العبادات الؿشروطة يف رمضان: ألن الؼاطدة 

إذا فرض فريضًة من  الشرطقة الؿستؼرأة من كصوص الؽتاب والسـَّة أن اهلل 
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ب طؾقفا لتخدم  الػرائض هقل لفا من جـسفا طبادات تتفقل لفا الـػوس، وتتدرَّ

 هذه العبادة العظقؿة.

تعاهدوه صقاًما وتالوًة وصدقًة،  ن!بان أيفا الؿممـو شفر شعفاهلل اهلل يف

 وإكػاًقا، وصؾًحا، وسالًما، طقشوا تحت مظؾة اإليؿان تؽوكوا من اآلمـقن.

 

 

 

 


