شـهــــر
يغفـل عنه النـاس
لفضيلة الشيخ الدكتور
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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،
محؿدا طبده ورسوله.
وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشفد أن
ً
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [آل
طمران.]201:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ) [النساء.]2:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼) [األحزاب.]02- 00:
بعد...
أ َّما ُ
فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،وقد سؿعتم أمر اهلل  لؽم بتؼواه ،فنن من اتؼى اهلل
وقاه ،ومن توكل طؾقه كػاه.
طباد اهلل :لؿا كان شفر رمضان الؿبارك هو واسطة الشفور طـد اهلل رب
العالؿقن ،وهو من أطظم الشفور طـد اهلل رب العالؿقن ،حقث إن هذا الشفر
شفر الخقرات ،وشفر الربكات ،ومستودع الحسـات ،يخرج الـاس مـه بنذن
اهلل  كؿا ولدهتم أمفاهتم.
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كعم طباد اهلل :هذا هو شفر رمضان الؿبارك الذي جعل اهلل  صقامه ركـًا
من أركان اإلسالم ومباكقه العِ َظام ،وقد جرت سـَّة اهلل  يف شرطه أكه ُيفقئ
لفذه العبادات العظقؿات من أركان اإلسالم وغقرهاُ ،يفقئ الـػوس إلقفا،
وذلك بشرع ما هو من جـسفا ،أو من غقرها حتى تتفقل الـػوس ،وحتى تستعد

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

بعقدا طن الؿضامقن والؿعاين الذي اشتؿل طؾقه هذا
رمضان صو ًما شؽؾقاً ،
الشفر الػضقل.
ولذلك جاء شفر شعبان ،هذا الشفر العظقم الذي كان الـبي
ُ يؽثر فقه من الصقام ،وكان يؼول ♥َ « :ذا َك
اس َطنْ ُه»( . )1
َش ْه ٌر َي ْغ َػ ُل النَّ ُ

شفر يغػل الـاس طـه ،ولذلك كان من سـَّة الـبي
كعم طباد اهلل
ٌ
صحت بذلك
كامال أو أغؾبه كؿا
ً
♥ أن يصوم شفر شعبان
َّ
ِ
ٍ
اهلل تَ َعا َلى َطـْ ُف َؿا
األحاديث من صريق طائشة وأسامة بن زيد ،وغقرهؿا َرض َي ُ
اه َؿا.
وأَ ْر َض ُ
ولذلك لؿا رأى أسامة بن ٍ
زيد الـبي ُ يؽثر من صقام
شعبان صرح هذا السمال طؾى الـبي « :ما لي أرا َك تصو ُم شفر شعبا َن يا
اس َطنْ ُه بَ ْو َن َر َج ٍ
ب َو َر َم َضا َن»( :)2
رسول اهلل؟" قالَ « :ذا َك َش ْه ٌر َي ْغ َػ ُل النَّ ُ

(  )1سقليت تخريجه.
(  )2أخرجه الـسائي ( ،)2357وابن أبي شقبة يف "الؿصـف" ( ،)9765وصححه
األلباين يف "ضعقف سـن الـسائي" (.)1 /6
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شفر من شفور اهلل الؿحرمة.
ٌ
ورجب ٌ

 ورمضان هو الشفر الؿعؾوم الؿشفور واسطة ِط ْؼد الشفور طـد اهللرب العالؿقن.
وتؼول طائشة ▲ :ما استؽؿل الـبي  صقام شف ٍر
بعد رمضان مثل شفر شعبان ،فؽان ♥ يصومه كؾه أو أغؾبه
.)1 ( 
وال شك طباد اهلل أن االستعداد لشفر رمضان الؿبارك بصوم شفر شعبان
أكثره أو أغؾبه ،ال شك بلكه ُيفقئ الـػوس لصقام شفر رمضان ،فقُصبح الصقام

مقس ًرا طؾى الـاس ،بخالف الذين ال يللػون الصقام ،وال
سفال
ً
يسقرا َّ
ً
يتعاهدوكه ،فقُصبح طؾقفم شفر رمضان شاقاُ ،يعاكون و ُيؼاسون مؼاسا ًة كبقر ًة
وطظقؿة ،ولذلك هذه سـَّة حبقبؽم .
ٍ
محؿد
فاهلل اهلل بنحقائفا يا طباد اهلل ،ومن العجب وما أكثر العجب يف أمة

مـفي
♥ :ذهاب بعض الـاس لصقام شفر رجب مع أن صقامه
ٌّ
طـه ،مع أن تخصقص صقامه مؿا كُفي طـه ،بل كان طؿر بن الخطاب يضرب
قسرا :ألن شفر رجب كان فقه جؿؾ ٌة من
األيدي الصائؿة ،ويجعؾفا يف الطعام ً
الطؼوس التي ُتع ِّظؿفا الجاهؾقة ،فلبطؾفا كب ُّقـا  ،يذهبون إلى الؿشؽوك،
وإلى الؿخت َؾف ،ويرتكون القؼقن الذي ثبت طن كبقـا !
ومن الملحوضات طلى بعض الناس هداىا اهلل وإياهم :أن بعضفم يصوم
القوم األول من شفر شعبان ،ويرتك بعد ذلك ،وال شك بلن هذه مخالػة،
ف حقـؿا يو ِّضف اإلكسان طباد ًة طؾى ٍ
هقئة وصورةٍ معقـة لم تثبت طن كبقُّـا ،
ُ
(  )1أخرجه البخاري ( ،)1969ومسؾم ( )1156من حديث طائشة رضي اهلل طـفا.
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ٌ
إحداث يف دين اهلل.
ولم تثبت طن الصحابة الؽرام ،فال شك بلكه
ومن الـاس من ُيخصص الؿـتصف من شفر شعبان بالصقام فؼط،

ويؼتصر طؾى ذلك ،وهذا لقس فقه ما ُيستـد إلقه مؿا ُيؿؽن الجزم به طن كبقِّـا

 ،فؾؼد كان كبقُّـا ♥ يصوم شفر شعبان كؾه أو
أغؾبه .- -
يتؼصد الؿـتصف إلى ما بعده
أيضا :أ َّن بعض الـاس
ومن الملحوضات ً
َّ
ٌ
حسـه بعض العؾؿاء أن الـبي
من شفر شعبان فقصومه ،وهذا ورد فقه
حديث ُي ِّ
♥ قال« :إ ِ َذا ا ْىتَ َصفَ َش ْع َبا ُن َفال َت ُصو ُموا»( .)1
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 .
وأما من ك اكت له طادة يف صقام االثـقن والخؿقس ،ويف صقام األيام
البقض فال حرج يف ذلك :ألكه اطتاد صوم االثـقن والخؿقس من كل أسبوع،
وصوم األيام البقض الثالثة من كل شف ٍر.
كعم طباد اهلل ،هؽذا كان كبقُّـا  يصوم شفر شعبان كؾه
أو أغؾبه ،وبالتجربة أن من هتقل لرمضان يف صقام شفر شعبان ،فنكه يدخل شفر
ٍ
راحة وصؿلكقـة ،فؼد اطتاد الصقام وألِػه ،فقجد كشا ً
صا يف العبادة،
رمضان بؽل
(  )1أخرجه ابن ماجه ( ،)1651والرتمذي ( ،)748والـسائي يف "الؽربى" (،)2923
وأحؿد ( ،)9777وابن حبان ( )3589من حديث أبي هريرة .وقال الرتمذي:
حديث حسن صحقح.
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ورغب ًة يف الخقر.
واجب طؾى من كان طؾقه قضاء من رمضان
شفر شعبان أيفا الؿممـون
ٌ
واجب وله وقتان:
الؿاضي أن ُيبادر إلى قضائه ،ذلك أن قضاء الصقام
ٌ
موسع.
ٌ
وقت َّ
ووقت مضقَّق.
ٌ
الموسع :فؿن شوال إلى شعبان ،فنذا دخل شعبان ضاق
أما الوقت
َّ
الواجب ،فقجب ط ؾى الـاس أن يبادروا إلى قضاء ما فاهتم من شفر رمضان
الؿاضي ،ومن تع َّؿد َّ
وأخر الؼضاء حتى دخل طؾقه شفر رمضان ،ولقس ث َّم

طذر ُيعذر به ،فنكه يحتاج مع الؼضاء أن ُيطعم مع كل يو ٍم مسؽقـًا ،فتوى
أصحاب الـبي .

شفر ُيفقئ اإلكسان فقه كػسه إلى دخول هذا
وشفر شعبان أيفا الؿممـون ٌ

الؿـاخ العظقم ،وهذا الؿوسم الؽريم من شفر رمضان الؿبارك ،يرجو رحؿة
اهلل ،ويطؾب رضاه ،ولذلك من الؿفم جدا أن يدخؾه اإلكسان بنصالح كقَّة،
وإخالص صو َّية ،وبتـظقف وكـس أوزار الصدور ،من جؿؾة ذلك الؿشاحـات

والؿخاصؿات ،فنن الـبي  أخرب وخربه الصدق والحق أن
ٍ
مشرك أو
اهلل  ي َّطؾع لقؾة الـصف من شعبان إلى طباده فقغػر لؽل مسؾ ٍم طدا
ذكب ال يغػره اهلل .
مشاحن :ألن الشرك ٌ
قال سبحاكه( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷) [النساء.]84:
وقال  ( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [املائدة.]27:
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مات َو ُه َو ُي ْشرِ ُك
والـبي 
صح طـه أكه قالَ « :و َم ْن َ
َّ
بِاهلل ِ َش ْوئًا َد َخ َل النَّ َار»( ،)1
مات َو ُه َو َال ُي ْش ِر ُك بِاهللِ َشقْئًا َد َخ َل ا ْل َجـَّ َة»( .)2
وقال ابن مسعودَ « :م ْن َ
فاهلل اهلل يا طباد اهلل باالطتـاء بالعؼقدة الصحقحة ،والحذر الحذر من
الشرك كبقره وصغقره :ألن اهلل  هناكا طن ذلك ،يؼول  لخاتم رسؾه

وأكبقائه ( :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ) [الزمر.]55- 56 :

طباد اهلل :ومن األمور التي يتفقل فقفا اإلكسان استعداده الؽامل إلى أن
يدخل رمضان وقد ترك جؿقع الخصومات والؿشاحـات ،وجؿقع هذه
الؿفاترات التي تؽون بقـه وبقن الـاس سوا ًء األقربقن أو األبعدين ،فنن اهلل 
ٍ
يغػر لؽل ٍ
مشرك أو مشاحن.
أحد ما طدا
طالؿي
هذه الخصومات دطوها يا طباد اهلل ،واستؼبؾوا شفر رمضان بسال ٍم
ٍّ
مع كل ٍ
أحد ،استؼبؾوا شفر رمضان وأكتم داخؾون إلقه وقد اصطؾحتم مع
الجؿقع  ،ومددتم جسور السالم مع الجؿقع ،هؽذا يـبغي الؿسؾم أن يستؼبل
شفر رمضان.
ولذلك من الؿفم جدا وأكت تدطو اهلل يف رمضان ،وتتل َّله هلل رب العالؿقن
أال يؽون هـاك مظؾؿ ٌة لك مع ٍ
أحد من خؾؼك ،أغؾؼوا هذه الؿؾػات ،واتركوا
هذه الخصومات ،وطودوا إلى ربؽم يا طباد اهلل ،ف واهلل إن الدكقا ال تستحق أن
ُيخاصم اإلكسان ألجؾفا شيء.
(  )1أخرجه البخاري ( ،)1238ومسؾم ( )92من حديث ابن مسعود ◙.
(  )2يـظر ما قبؾه.
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وأشد خصومات يوم أن تؽون بقن األرحام :بقن الوالد
وإن أكؽى وأطظم
َّ
وأوالده ،وبقن األوالد وأبقفم ،أو بقن اإلخوة واألخوات ،أو بقن األرحام
طؿو ًما ،إهنا من أشد الؿصائب ،ومن أكؽاها وآلؿفا ،ال سقؿا يف وقتـا وزماكـا
خطقرا كسلل اهلل السالمة والعافقة،
ارتؽاسا ماديا
الذي ارتؽس الـاس فقه
ً
ً
رق ديـفمَّ ،
فلصبح من السفل جدا طؾى بعض الـاس مؿن َّ
وقل إيؿاهنم،
وض ُعػت مخافة اهلل يف كػوسفم أن ُيؼطِّع صؾة األرحام ألجل دره ٍم أو ديـار،

ألجل دكقا فاكقة من الرتاب وإلى الرتاب ،لديه استعداد بلن يؼطع والده ،وأن
كثقر
ُيؼاصع أمه ،وأكه ُيؼاصع أخاه وأخته ،وأن ُيؼاصع طؿه وخاله ،هؽذا أصبح ٌ
تصحرت صدورهم ،وقست قؾوهبم ،وج َّػت مشاطر
من الـاس الذين
َّ
اإلحسان يف كػوسفم ويف صدورهم كسلل السالمة والعافقة.
ج َّػت طروق اإلحساس ،أصبح الواحد مـفم طـده االستعداد الؽامل إلى
أن يؼطع الرحم ،واهلل  يؼول وهم يؼرأون يف الؼرآن قوله( :ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ) [حممد.]72- 77 :
الَنَّ َة َقاص ِ ٌع»( .)1
والـبي يؼولَ « :ل َي ْد ُخ ُل َ
يعـي قاصع رحم ،أال فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،أال فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،يا
ٍ
محؿد .
أهل الؼرآن ،يا أمة
من هذه الؾحظة ال تخرجوا من هذه الجؿعة إال وقد طزمتم طؾى إهناء
هذه الخصومات مع أقاربؽم وأرحامؽم ،ومع جقراكؽم وأصدقائؽم،
وافتحوا صػح ًة جديدة بقضاء تستؼبؾون هبا شفر رمضان الؿبارك بؽل سالمٍ،
(  )1أخرجه البخاري ( ،)5984ومسؾم ( )2556من حديث جبقر بن مطعم ◙.
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وبؽل محبة ،وبؽل صؿلكقـة ،فنن الخصومات ال تجعل صاحبفا يطؿئن ،بل
يتؼ َّؾب ،وتلكل الخصومة معه وتشرب ،أما إذا طػا ،وصػح ،وصالح ،فنكه
يعقش مطؿئـا ومرتاح البال ،وي تؾذذ بالعبادة والطاطة :فتوبوا (ﯼ ﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) [النور.]23:

اخلطبة الثانية
ا لحؿد هلل طؾى إحساكه ،والشؽر له طؾى توفقؼه وامتـاكه ،وأشفد أن ال إله
محؿدا طبده ورسوله ،ص َّؾى اهلل وس َّؾم
إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشفد أن
ً
مزيدا.
وبارك طؾقه وطؾى آله وأصحابه وإخواكه ،وس َّؾم تسؾق ًؿا ً
أما بعد...
فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،واستـبطوا الخقر من هذا الشفر الػضقل الذي كان
الؼراء ،فؽاكوا يؼرأون الؼرآن ،و ُيؽثرون من
ُيطؾق طؾقه بعض السؾف بشفر َّ
قراءته ويختؿون الختؿات استعدا ًدا لؿوسم الخقرات ،وشفر الربكات،
ويـبوع الحسـات شفر رمضان الؿبارك.
كان جؿؾ ٌة من السؾف إذا جاء شفر شعبان أغؾؼوا حواكقتفم ،واطتؽػوا
ستػقدا من جؿؾة هذه
طؾى قراءة الؼرآن والصقام ،وذهب بعض العؾؿاء م
ً
الـصوص إلى اإلكثار من العبادات الؿشروطة يف رمضان :ألن الؼاطدة
الشرطقة الؿستؼرأة من كصوص الؽتاب والسـَّة أن اهلل  إذا فرض فريض ًة من
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وتتدرب طؾقفا لتخدم
الػرائض هقل لفا من جـسفا طبادات تتفقل لفا الـػوس،
َّ

هذه العبادة العظقؿة.

فاهلل اهلل يف شفر شع بان أيفا الؿممـون! تعاهدوه صقا ًما وتالو ًة وصدقةً،
وصؾحا ،وسال ًما ،طقشوا تحت مظؾة اإليؿان تؽوكوا من اآلمـقن.
وإكػا ًقا،
ً

