
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

الفرصة،    يبادر  الذي  هو  واملوفق  اآلخرة،  نحو  سباق  مضامر  يف  الدنيا  هذه  يف  جيري  العبد  إن  اهلل:  عباد 

وحيذر فوهتا، واملحروم من حرم اخلري، وإننا يف شهر شعبان موسم من املواسم الرابحة يف التجارة مع اهلل  

 :تعاىل ومن أبواب اخلري والرب فيه 

فقد كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يكثر من الصيام يف شهر شعبان،    :اإلكثار من الصوم يف شعبان -1

َيُصومُه  َأْن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهللِ  َرُسوِل  إِىَل  ُهوِر  الشُّ َأَحبُّ  ))َكاَن  َقاَلْت:  َعنَْها  اهللُ  َرِِضَ  َعائَِشَة  َعْن 

  َشْعَباَن، ُثمَّ َيِصَلُه بَِرَمَضاَن((

رَ  َسَلَمَة  ُأمِّ  إِالَّ  وَعْن  ُمَتَتابَِعْْيِ  َشْهَرْيِن  َيُصوُم  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النَّبِيَّ  َرَأْيُت  ))َما  َقاَلْت:  َعنَْها  اهللُ  ِِضَ 

  َشْعباَن َوَرَمَضاَن(( 

ُقْلُت وقد أوضح   َقاَل:  َعنُْه  اهللُ  َرِِضَ  َزْيٍد  ْبِن  ُأَساَمَة  فَعْن  الصيام،  إكثاره من  اهلل عليه وسلم علة  َيا  صىل   :

َيْغُفُل النَّا ُهوِر َما َتُصوُم ِمْن َشْعَباَن؟ َقاَل: ))َذلَِك َشْهٌر  َأَرَك َتُصوُم َشْهرًا ِمَن الشُّ ََلْ  َبْْيَ  َرُسوَل اهللِ!  َعنُْه  ُس 

، َفُأِحبُّ َأْن ُيْرفَ    َع َعَمِِل َوَأَنا َصائٌِم((.َرَجب َوَرَمَضاَن، َوُهَو َشْهٌر ُتْرَفُع فِيِه األَْعاَمُل إِىَل َربِّ اْلَعاملَِْْيِ

بالنسبة للصلوات املكتوبة، ويكون كأنه تقدمة لشهر  قال أهل العلم: وصوم شعبان مثل السنن الرواتب 

رمضان، أي كأنه راتبة لشهر رمضان، ولذلك سن الصيام يف شهر شعبان، وسن الصيام ستة أيام من شهر 

 .شوال كالراتبة قبل املكتوبة وبعدها 

الص رمضان  ويف  لصيام  مستعدة  لتكون  للصيام،  وهتيئتها  النفس  توطْي  وهي  أخرى  فائدة  شعبان  يف  يام 

  .سهاًل عليها أداؤه 

تعاىل-2 اهلل  إىل  األعامل  ورفع    :رفع  العلامء:  قال  تعاىل،  اهلل  إىل  األعامل  لرفع  سنوي  موعد  شعبان  شهر 

ذلك  ويكون  يومي  رفع  األوىل:  الدرجة  درجات:  ثالث  عىل  العرص،    األعامل  وصالة  الصبح  صالة  يف 

(( قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أن  هريرة:  أيب  عن  روي  ملا  بِاللَّْيِل وذلك  َماَلئَِكٌة  فِيُكْم  َيَتَعاَقُبوَن 

َتِمُعوَن يِف َصاَلِة    َوَماَلئَِكٌة بِالنََّهاِر، َوجَيْ



 

 

َبا     ِذيَن  الَّ َيْعُرُج  ُثمَّ  اْلَفْجِر،  َوَصاَلِة  ِعَباِدي؟  اْلَعرْصِ  َتَرْكُتْم  َكْيَف  ِِبِْم:  َأْعَلُم  َوُهَو  َفَيْسَأُُلُْم  فِيُكْم،  ُتوا 

 ((. َفَيُقوُلوَن: َتَرْكنَاُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن ، َوَأَتْينَاُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ 

صىل اهلل عليه    هالدرجة الثانية: رفع أسبوعي ويكون يف يوم اخلميس، وذلك ملا رواه أبو هريرة قال: سمعت

 ((. إِنَّ َأْعاَمَل َبنِي آَدَم ُتْعَرُض ُكلَّ ََخِيٍس َلْيَلَة اْْلُُمَعِة، َفاَل ُيْقَبُل َعَمُل َقاطِِع َرِحمٍ وسلم يقول: )) 

َعنُْه   اهللُ  َرِِضَ  َزْيٍد  ْبِن  ُأَساَمَة  َعْن  ملا ثبت  الثالثة: رفع سنوي ويكون ذلك يف شهر شعبان؛ وذلك  الدرجة 

َيغْ :َقاَل  َشْهٌر  َذلَِك  َقاَل:  َشْعَباَن؟  ِمْن  َتُصوُم  َما  ُهوِر  الشُّ ِمَن  َشْهرًا  َتُصوُم  َأَرَك  ََلْ  اهللِ!  َرُسوَل  َيا  ُفُل  ))ُقْلُت: 

أَ  َفُأِحبُّ   ، اْلَعاملَِْْيِ َربِّ  إِىَل  األَْعاَمُل  فِيِه  ُتْرَفُع  َشْهٌر  َوُهَو  َوَرَمَضاَن،  َرَجب  َبْْيَ  َعنُْه  َوَأَنا  النَّاُس  َعَمِِل  ُيْرَفَع  ْن 

 َصائٌِم((. 

مع قدوم شهر رجب كل عام يقبل الناس عىل الطاعة ظنًّا منهم خلصوصية شهر   :إحياء مواسم الغفلة-3

رجب، ثم يتكاسلون يف شعبان، ولذا اهتم النبي صىل اهلل عليه وسلم باإلكثار من الطاعات يف شهر شعبان  

ا َيْغُفُل  َشْهٌر  ))َذلَِك  ،  فقال:  اْلَعاملَِْْيِ َربِّ  إِىَل  األَْعاَمُل  فِيِه  ُتْرَفُع  َشْهٌر  َوُهَو  َوَرَمَضاَن،  َرَجب  َبْْيَ  َعنُْه  لنَّاُس 

 َفُأِحبُّ َأْن ُيْرَفَع َعَمِِل َوَأَنا َصائٌِم((.  

وكثري من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه؛ ألن رجب شهر حرام، وليس األمر كذلك، فقد  

ُذكَِر لَِرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْوٌم َيُصوُموَن َرَجًبا، ة عائشة رِض اهلل عنها أهنا قالت: ))روت السيد

 (( فقال: َفَأْيَن ُهْم ِمْن َشْعَباَن؟

قال اإلمام ابن اْلوزي رمحه اهلل: واعلم أن األوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر الشتغال الناس  

 .  لعادات والشهوات، فإذا ثابر عليها طالب الفضل دل عىل حرصه عىل اخلريبا

وُلذا فضل شهود الفجر يف مجاعة لغفلة كثري من الناس عن ذلك الوقت، وفضل ما بْي العشاءين وفضل 

 قيام نصف الليل ووقت السحر

وملا كان شعبان كاملقدمة لرمضان رشع فيه ما يرشع يف رمضان من الصيام   :شهر شعبان شهر القرآن -4

  وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك عىل طاعة الرمحن. 

إن شهر شعبان شهر تفتح فيه اخلريات، فينبغي لكل مؤمن أن يتأهب فيه الستقبال شهر رمضان بالتطهر 

ف ويؤخر ذلك إىل غده، ألن األيام ثالثة: أمس وهو أجل،  من الذنوب والتوبة عام   فات وسلف، وال يسوِّ

 واليوم وهو عمل، وغدا وهو أمل فال تدري هل تبلغه أم ال؟  



 

 

 وكذلك الشهور ثالثة: رجب فقد مىض وذهب فال يعود، ورمضان وهو منتظر ال ندري هل           

 .نم الطاعة فيه نعيش إىل إدراكه أم ال؟ وشعبان وهو واسطة بْي شهرين فليغت  

ها أهُل العلم منها:  وقد   ورد يف ليلة النصف من شعبان أحاديُث صححَّ

َفَيْغِفُر ِْلَِميِع َخْلِقِه  )  صىل اهلل عليه وسلم أنه قال:أن رسول اهلل   ِمْن َشْعَباَن  َلْيَلِة النِّْصِف  َلَيطَّلُِع يِف  )إِنَّ اهللََّ 

ٍك َأْو   رموا تلك الليلة من تكفري  وإهنا لدعوة لكل متخاصمْي أن يصطلحا، حتى ال حي  ((،ُمَشاِحنٍ إاِلَّ ملُِرْشِ

بأهنم يقولون:   املؤمنْي عموما  الذنوب، وقد وصف اهلل  الذين }السيئات ومغفرة  لنا وإلخواننا  ربنا اغفر 

 . [احلرش:  ] {سبقونا باإليامن وال جتعل يف قلوبنا غاًل للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

أعىل   بلغ  من  بلغ  اخلصال  وِبذه  لألمة  والنصيحة  الصدور  سالمة  األعامل  أفضل  السلف:  بعض  قال 

 املقامات، وسيد القوم من يصفح ويعفو. 

 :ومما ينبغي التنبيه عليه أمورًا أحدثها الناُس 

1-    : تعاىل  بقوله  املعنيُة  النصف من شعبان هي  ليلَة  أن  بعِضهم  اعتقاُد  َحكِيمٍ فِي }منها  َأْمٍر  ُكلُّ  ُيْفَرُق    {َها 

ُر فيها اآلجاُل واألرزاُق؛ وهذا خطٌأ ولكنَّ املقصوَد باآلية هي ليلُة القدر ال ليلَة النصف من   [4]الدخان: فيقدَّ

 . شعبان

أما   -2   املحدثة،  األمور  من  فهذا   
ِ
والدعاء بالذكِر  وإحيائها  األيام  سائر  دون  والقياِم  بالصالة  ختصيُصها 

: )حدي َيْوَمَها(ث  َوُصوُموا  َلْيَلَتَها  َفُقوُموا  َشْعَباَن  ِمْن  النِّْصِف  َلْيَلُة  َكاَن  النبي  )إَِذا  ( فحديث مكذوب عىل 

 . صىل اهلل عليه وسلم فال حيلُّ العمُل به 

 فاملوفق فيها من أصلح فيها ما بينه وبْي ربه وما بينه وبْي خلق اهلل تعاىل. 

 

 

 العاملْي واحلمد هلل رب  

 

    


