
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

وسيئات أعاملنا، من إن احلمد هلل تعاىل، نحمده ونستعني به ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا،  

هيد اهلل تعاىل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد  

ورسوله   ُمْسلُِمونَ } أن حممدًا عبده  َوَأْنُتْم  إِالَّ  ََتُوُتنَّ  َوال  ُتَقاتِِه  َحقَّ  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه َا َيا  }،  { َيا  َأهيه

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجااًل كَ  ُكُم الَّ ُقوا َربَّ ُقوا  النَّاُس اتَّ ثِرًيا َونَِساًء َواتَّ

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا  َيا  }  {اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َأهيه

أما بعد: فإن أصدق  ،  {ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِياًم 

مد صىل اهلل عليه وآله وسلم، ورش األمور حمدثاهتا، وكل احلديث كتاب اهلل تعاىل، وأحسن اهلدي هدي حم

 حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، عباد اهلل: 

جاء عن السيدة عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يصوم حتى نقول ال  

إال  يفطر ويفطر حتى نقول ال يصوم وما رأيت رسول اهلل ص ىل اهلل عليه وسلم استكمل صيام شهر قط 

 شهر رمضان وما رأيته يف شهر أكثر صياما منه يف شعبان                                                                       

وعن أسامة بن زيد أنه قال لرسول اهلل: ))ومل أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال: 

ك شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه األعامل إىل رب العاملني فأحب أن يرفع ذا

بالصيام من وحي قوله صىل اهلل عليه  ابن رجب احلنبيل وجه ختصيص شعبان  عميل وأنا صائم((، وذكر 

احلرام وهو  وسلم )ذاك شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان( بأنه وقع بني شهرين عظيمني الشهر  

الناس يشتغالن هبام عن شهر شعبان )وهذا يف  شهر رجب والشهر املبارك شهر القرآن شهر رمضان فإن 

زمنهم أما يف زماننا فقد غفلنا عن الشهور الثالثة  فصار شهرا مغفوال عنه ال سيام وأن كثريا من املسلمني  

لك استحب السلف املبارك عامرة لذ  يظنون أن صيام شهر رجب أفضل من شعبان والسنة ليست كذلك.

كل وقت يغفل عنه الناس كام يف حمافظتهم عىل الصالة بني املغرب والعشاء وصالة الليل التي يكون الناس 

      فيها نيام وذكر اهلل يف األسواق حيث ينشغل الناس باملال والتجارة  وينسون اهلل وذكره 



 

 

صيام  )وهو شهر ترفع فيه األعامل إىل رب العاملني فأحب أن يرفع عميل وأما السبب الثاين  لتخصيص ال

وأنا صائم( ومن هو املتكلم إنه رسول اهلل  الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان حيرص عىل صيام 

ر سبعني النوافل ألن اهلل بلغه ))ما من عبد يصوم يوما يف سبيل اهلل إال باعد اهلل بذلك اليوم عن وجهه النا 

لذلك ال تستغرب إن سمعت عن بعض السلف كعمرو بن قيس ريض اهلل عنه أنه كان إذا دخل  خريفا((

لشهر  مقدمة  شعبان  شهر  جيعلون  فكانوا  والتعبد،  الكريم  القرآن  لقراءة  وتفرغ  دكانه  أغلق  شعبان  شهر 

رن حالنا هبم كيف نبدأ رمضان فريوضون أنفسهم وهييئون أنفسهم لالستعداد للعبادة يف شهر رمضان وقا

ملاذا  ستعرف  وعندها  رمضان  وسهرات  رمضان  ومسلسالت  رمضان  وخيم  رمضان  ملوائد  بالتحضري 

سادوا وما سدنا وملاذا هابتهم أمم األرض وملاذا نحن أذل أمة عىل  وجه األرض تغتصب نسائها ويشتم  

               رهبا ويسخر من نبيها ويقتل شباهبا وتستباح أرضها                

ويا ليت ذلك حيرك فيها ساكنا فحب الدنيا قد غلب كل حب ولو صدقنا بحبنا هلل ولدينه ورسوله لسمعنا 

                          وأطعنا أوامره فداللة احلب املتابعة واالنصياع للمحبوب )إن املحب ملن حيب مطيع(                                                 

فها هي ريح رمضان قد هبت وها هي السالسل قيد هيأت لربط الشياطني وتكبيلهم، وال عذر ملن حاد 

 عن رشع اهلل أو تطبيق أوامره إال فساد قلبه وضعف إيامنه ..      

بصيامها                            والتوايص  الشعبان  من  النصف  ليلة  إحياء  عىل  الشهر  هذا  يف  املسلمون  حرص                                                             وقد 

))إذا كان   الكثري من األحاديث  يف فضلها ومنها   النصف من شعبان وثبوت  ليلة  ومع تصديقنا لفضيلة 

احلقد بحقدهم   أهل  يدع  و  للكافرين  يميل  و  للمؤمنني  فيغفر  إىل خلقه  اهلل  اطلع  النصف من شعبان  ليلة 

يف ليلة النصف من شعبان يغفر اهلل ألهل األرض إال ملرشك أو مشاحن((ويف حديث فيه  حتى يدعوه((و))

قبيلة عربية مشهورة بكثرة غنمها،   النار بعدد شعور غنم بني كلب((وهم  ضعف ))أن هلل فيها عتقاء من 

ليلة النصف   أو بقيامها أما حديث))إذا كانت  لكن مل يثبت حديث يرغب بصيامها عىل وجه التخصيص 

من شعبان فصوموا ليلها وقوموا هنارها(( فهو حديث ال يصح وال جيوز نسبته لرسول اهلل صىل اهلل عليه 

   وسلم وختصيص هذه الليلة بصيام أو قيام هو من البدع املحرمة                                                                     

السن  الناس  هجر  كيف  اهلل  رمحك  وحرصوا فانظر   ، الشهر  هذا  يف  القران  وقراءة  الصيام  كثرة  وهو  ة 

 واستامتوا عىل البدعة والدفاع عنها  

 أسأل اهلل أن جيعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 


