الح##مد هلل املح##مود وح##ق ل##ه أن يُح##مد ،ال##واح##د األح##د امل##عبود ول##يس ل##غيره أن يُ##عبد ،أوج##د امل##وج##ودات م##ن ال##عدم على غ##ير
م#يزان ُيعه#د ،ش#أن#ه ج#ميل ،وع#طاؤه ج#زي#ل ،وخ#زائ#نه ال ت#نفد ،ق#درت#ه أزل#ية ،وع#ظمته أب#دي#ة دائ#م على ال#دوام الس#رم#د ،وأشه#د
أن ال إل ##ه إال اهلل وح ##ده ال ش ##ري ##ك ل ##ه ش ##هادة ب ##ها على ال ##دوام نشه ##د ،وأشه ##د أن مح ##م ًدا ع ##ب ُده ورس ##ول ##ه نبي م ##ا تطلع
الشمس على أعلم منه وأعبد ،صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.
أم%ا ب%عد :أي%ها املس%لمون :ات#قوا م#ن أم#رك#م ب#ال#تقوى ،واس#تمسكوا ب#ال#عروة ال#وثقى ،واس#تعدوا مل#ا أم#ام#كم ب#ال#بر وال#تقوى،
وأك#ثروا م#ن ال#عمل ف#هو ن#عم الُ #عدة األبقى .ع%باد اهلل :إن#ما امل#وت س#بيل مس#لوك ي#رد ف#يه امل#ال#ك وامل#ملوك ،الجه#الء وال#علماء،
واس#توى ف#يه ج#ميع املخ#لوق#ات في األرض وال#سماء .إخ#وة اإلس#الم :إن ن#عم اهلل ت#عالى ق#د ع#مت ال#بوادي واألم#صار وإن
ن## #عم اهلل ق## #د ش## #ملت ال## #بادي## #ن وال## #حضار وإن ن## #عم اهلل ع## #لينا ال تُحصى ِب## #عدٍّ وال تُح## #د ب## #مقدار ) َو إِ ْن تَ ُ # #عدُّوا ِن ْ # #ع َم َة اهللَِّ الَ
تُ#حصو َه##ا إِنَّ ْ ِ
#سا َن َلَ #
َّار( ف#كم أس#دى اهلل س#بحان#ه ل#إلن#سان م#عرو ًف#ا ،وك#م أع#ان م#لهو ًف#ا ،وك#م والى لخ#لقه ع#طاء
اإلنْ َ
ْ ُ
ظ ُلو ٌم َك#ف ٌ
ِ
ون ً
وب( وات#قوا اهلل
يرا( ) ،أ َ َال ِب#ِ #ذ ْكِ #ر اهللَِّ تَ#طْ َم ِئنُّ ا ْلُ #ق ُل ُ
#واال ،ف#اش#كروا آالء اهلل وم#ا م#نَّ ب#ه م#ن ت#فريج ال#كروب ) َواذْ ُك#ُ #روا اهللََّ َك##ث ً
واح ##مدوه على ك ##ل ح ٍ #
#ال وارغ ##بوا إل ##يه في ح ##راس ##ة ال ##نعم ع ##ن ال ##زوال .إخوة اإلي%%مان :أال وإن م ##ن ال ##نعم واآلالء وال ##كرم
إدراك امل##واس##م وب##لوغ أوق##ات ال##غنائ##م التي ي##تاج##ر ف##يها اإلن##سان مع رب##ه وي##سارع ف##يه إلى ج##نته ،ف##يرتفع ع##ند اهلل درج##ات
وي##فوز ع##ند اهلل إلى أع##الي ال##جنات .وم##ن ه##ذه ال##فرص وهي ح##ري##ة ب##الج##د أن ت##ؤخ##ذ وب##ال##فضائ##ل أن ت##قتنص ص##يام شه##ر
ش##عبان ،ف##قد ج##اء ع##ن س##يد ول##د ع##دن##ان ص##يام##ه واإلك##ثار م##نه ،ف##قد ق##ال##ت ال##صدي##قة ب##نت ال##صدي##ق رضي اهلل ع##ن الج##ميع:
"م#ا رأي#ت النبي صلى اهلل ع#ليه وس#لم اس#تكمل ص#يام شه#ر إال رم#ضان ،وم#ا رأي#ته أك#ثر ص#يا ًم##ا م#نه في ش#عبان" وع#ند
مس ##لم في ص ##حيحه "ك ##ان ي ##صوم ش ##عبان ك ##له إال ق ً #
#ليال " فعلى املس ##لم واملس ##لمة اإلك ##ثار م ##ن ال ##صيام ف ##يه على حس ##ب
ال##طاق##ة؛ ش##ري##طة ذل##ك أال ي##فوت##ه ذل##ك م##ا ه##و أوج##ب م##نه وأف##ضل وامل##رء أم##ير ن##فسه في ص##يام##ه ،ف##من ش##اء فليس##تكثر وم##ن
#حا
ش##اء فليس##تقل .وال ت##عيني في ص##يام##ه وال تح##دي##د ،ف##من أوس##طه أو أول##ه أو آخ##ره م##جتمعة أو م##تفرق##ة ) َو َم ْ #ن َع#ِ #م َل َ # #
ص##الًِ #
فَ َ ِ
#ألنْ#فُ ِ
س ِه ْم يَ ْم َهُ #دونَ( وم#ن ال#حكم في ص#يام#ه :ال#تهيئة ورفع ال#كلفة وامل#شقة ل#صيام شه#ر رم#ضان؛ ل#يدخ#ل امل#رء في ص#يام#ه
ب##اس##تعداد ت##ام وش##غف ج##ام ،وف##رح##ة واس##تبشار وأن##س وأن##وار ،ف##هو م##قدم##ة لشه##ر ع##ظيم وت##مهيد لشه##ر ك##ري##م ف##رض اهلل
ص#يام#ه في ك#تاب#ه ال#كري#م ،ف#ال#صيام ق#بله في شه#ر ش#عبان وال#صيام ب#عده في ش#وال ك#ال#سنن ال#روات#ب ال#قبلية وال#بعدي#ة ب#ني
ي#دي امل#كتوب#ة ،ف#شعبان ك#ري#م ب#ني شه#ري#ن ك#ري#مني ،وع#ظيم ب#ني شه#ري#ن ع#ظيمني ..وم#ن ال#حكم أن#ه شه#ر في ال#غال#ب ي#غفل
ال##ناس ع##نه وت##كثر ف##يه ال##شواغ##ل ،وال##عبادة وق##ت ال##غفلة ل##ها أث##ر ك##بير وص##الح ك##ثير ،الس##يما في زم##ننا ه##ذا ك##ثر االن##شغال
وال##غفلة ،ف##بصيام##ه ي##علق امل##رء ق##لبه ب##رب##ه وي##تصل ب##خال##قه ،وب##صيام##ه ي##ذك##ر ب##رم##ضان ،وت##مري##ن على ط##اع##ة ال##رح##من ،وت##دري##ب
على ال#عبادة وت#سهيل على امل#شقة وال#كلفة .فتج#د األم#ة في ص#يام#ه ح#الوة اإلي#مان وروح#ان#ية شه#ر رم#ضان ،ف#يدخ#لون في
ال##صيام ب##قوة ون##شاط وف##رح##ة واغ##تباط .وفي إح##ياء ال##وق##ت امل##غفول ع##نه ب##ال##طاع##ة ف##وائ##د م##نها :أن ي##كون أخفى ،وإخ##فاء
ال##نواف##ل وإس##راره##ا أف##ضل الس##يما ال##صيام ف##هو س##ر ب##ني ال##عبد وب##ني رب##ه ،وم##نها أن##ه أش##ق على ال##نفوس وأف##ضل األع##مال
أش##قها على ال##نفوس وس##بب ذل##ك ك##أن ال##نفوس ت##تأسى ب##ما ت##شاه##ده م##ن أح##وال أب##ناء ال##جنس ،ف##إذا ك##ثرت ي##قظة ال##ناس
وط##اع##ات##هم ،أك##ثر أه##ل ال##طاع##ة ل##كثرة امل##قتدي##ن ،فسه##لت ال##طاع##ات ..وإذا ك##ثرت ال##غفالت وأه##لها ت##أسى ب##هم ع##موم ال##ناس
ف##يشق على ن##فوس امل##تيقظني ط##اع##ات##هم ،ل##قلة م##ن ي##قتدون ب##هم ف##يها ،وله##ذا ف##ضلت ال##عبادة في آخ##ر ال##زم##ان ك##الهج##رة إلى
ول##د ع##دن##ان .وم##نها أن امل##نفرد ب##ال##طاع##ة ب##ني أه##ل امل##عاصي وال##غفلة ق##د ي##دفع ب##ه ال##بالء ع##ن ال##ناس ف##كأن##ه يح##ميهم وي##دافع
سح#ً #را ***
ع##نهم ..ل##وال ال##ذي##ن ل##هم ِو ْرد ي##ص ّلون *** وآخ##رون ل##هم َ #
س#ْ #رد ي##صوم##ون *** َلُ #د ْك#ِ #د َك##تْ أرض##كم م##ن ت##حتكم َ
سَ # #د ِ
ض ُه ْم ِب# #بَ ْع ٍ
ت ا َألْ ْر ُ
َّاس َبْ # #ع َ
ض( ل ##وال ع ##باد ل ##إلل ##ه ُركَّع ،وص ##بية
ض َلفَ َ #
ألن ##كم ق ##وم س ##وء م ##ا ت ##طيعون َ ) ...و َلْ # #و َال َدفْعُ اهللَِّ ال# #ن َ

#صبَّ ع#ليكم ال#عذاب امل#وجع .ه#ذا واع#لموا ع#باد اهلل واس#معوا ي#رع#اك#م اهلل أن م#ن
ي#تامى ُرضَّع ،وم#همالت في ال#فالة ُرتَّعَ ،لُ #
ك#ان ع#ليه ق#ضاء م#ن أي#ام رم#ضان امل#اضي ف#ليدرك وق#ته وق#ضاء ف#رض#ه وإب#راء ذم#ته ق#بل ح#لول شه#ره م#ن واج#ب ك#قضاء أو
ن#ذر ون#حو ذل#ك ..وم#ما ينبغي أن يُ#علم ويُ#ذك#ر ف#يُفهم أن#ه ي#جوز ال#صيام ب#عد م#نتصف شه#ر ش#عبان ،والح#دي#ث ال#وارد النهي
ع#ن م#نتصف ش#عبان ضّ #عفه ك#بار أئ#مة ه#ذا ال#شأن ..واألح#ادي#ث ال#واردة ال#صحيحة ت#دل على ج#واز ال#صيام ب#عد م#نتصف
ش##عبان ،وإن##ما املنهي ع##نه أن ي##قصد وي##تعمد ال##صيام ق##بل رم##ضان ب##يوم أو ي##وم##ني ك##ما ج##اء ذل##ك في ال##صحيحني .وك##ذا
ع##باد اهلل اع##لموا وفقني اهلل وإي##اك##م له##داه ،ومنحني وإي##اك##م رض##اه أن##ه ال يصح في ش##عبان م##ن ف##ضائ##ل األع##مال وخ##ير
ال#خصال إال ال#صيام ل#لكبير امل#تعال ،وم#ا ع#دا ذل#ك م#ن إح#ياء ل#يال#يه أو ال#عمرة ف#يه أو ال#صدق#ة وال#دع#اء أو ال#فرح#ة وال#هناء،

ف#كل ذل#ك ت#خصيصه في ش#عبان ال دل#يل ع#ليه ،وم#ن ال#بدع املح#دث#ة .وم#ن ال#قواع#د امل#قررة أال يُ#عبَد اهلل إال ب#ما ش#رع رس#ول
اهلل ،وم## #ن ال## #عبارات ال## #خاط## #ئة في شه## #ر ش## #عبان أن## #ه ي## #كثر ت## #بادل ال## #رس## #ائ## #ل وال## #كتاب## #ات ع## #بر امل## #واقع وامل## #نتدي## #ات وت## #بادل
ال##تبري##كات وال##تهنئات وال##دع##وات ب##ذك##ر أح##ادي##ث في شه##ر ش##عبان وهي م##ا ب##ني ص##ري##حة ل##كن ليس##ت ص##حيحة وال##عكس..
ف##تحفظوا ع##باد اهلل م##ن نش##ر ال##رس##ائ##ل واألح##ادي##ث امل##كذوب##ة التي ال أص##ل ل##ها ،ول##يس ك##ل م##ري##د ل##لخير م##صيبًا ل##ه .وم##ن
األخ#طاء االح#تفال ب#ليلة ال#نصف م#ن ش#عبان على أي ل#ون م#ن أل#وان االح#تفاالت ك#االج#تماع على إن#شاد ال#قصائ#د وامل#دائح
وال#طعام وذبح ال#ذب#ائح .ول#يس ل#ليلة ال#نصف ع#بادة خ#اص#ة ال ق#راءة وال ص#الة وال دع#اء وال ق#يام ،وك#ذا م#ن األخ#طاء ص#الة
األل#فية وتسمى ص#الة "ال#براءة " ال أص#ل ل#ها وال تصح ..وك#ذا اع#تقاد أن ل#يلة ال#نصف هي ل#يلة ال#قدر وه#ذا ب#اط#ل ب#ات#فاق
املس ##لمني .وم ##ما ينبغي ال ##علم ب ##ه أن ل ##يلة ال ##نصف م ##ن شه ##ر ش ##عبان ال يصح ت ##خصيص ي ##وم ##ها ب ##صيام وال ل ##يلها ب ##قراءة
وق##يام وال في ن##هاره##ا ال##تصدق وال##دع##اء وال##ذك##ر وال##بكاء .وم##ما ش##اع وع##ند ال##عام##ة ظه##ر وذاع اع##تقاد أن ش##عبان ي##كثر ف##يه
امل##وت ،وله##ذا ي##قال ف##يه شه##ر امل##وت وال##فواجع ،وه##ذا ت##صور خ##اط##ئ ول##يس ع##ليه دل##يل وال أث##ر ،وإن##ما ه##ذا م##ن الخ##راف##ات
وال#توه#مات والخ#زع#بالت؛ إذ امل#وت وال#حوادث وال#فواجع وال#كوارث إن#ما هي ب#علم اهلل وامل#وت ل#يس ل#ه ع#الق#ة ب#ال#شهور واألي#ام
واألم##كنة واألع##وام ،وإن##ما ه##و م##قدر وم##كتوب ع##ند الحي ال##قيوم الس##الم ) ُق#ْ #ل َال يَْ #ع َل ُم َمْ #ن ِفي ال#س ََّما َو ِ
ات َوا َألْ ْر ِ
ب إِ َّال
ض ا ْلَ #غيْ َ
#ب َغً #دا َو َ#م#ا تَْ #د ِري نَ#فْسٌ
ث َو َيْ #ع َل ُم َ#م#ا ِفي ا َألْ ْر َ #
اهللَُّ( ) ،إِنَّ اهللََّ ِع#ن ْ َد ُه ِعْ #ل ُم ال#سَّا َ#ع ِ#ة َو ُي#نَز ُِّل ا ْلَ #غ ْي َ
س َ#م#اذَا تَ ْك ِ# #
ح#ام ِ َو َ#م#ا تَْ #د ِري نَ#فْ ٌ
س ُ
ِب # #أَيِّ أ َ ْر ٍ
وت إِنَّ اهللََّ َع## #لِي ٌم َ
#ظرا ل## #كثرة ال## #رح## #الت
ض تَ#ُ # #م ُ
خ ِ # #ب ٌ
ير( ن## #عم ق## #د ت## #كثر ال## #حوادث وال## #وف## #يات في شه## #ر دون شه## #ر؛ نً # #
وال##تنقالت واإلج##ازات ،ول##كن ك##ل شيء ب##قدر ..وم##ن ال##ناس أي##ها ال##ناس م##ن ي##صف ش##عبان الشه##ر ال##قصير أو ه##ذا شه##ر
ق#صير ،وه#ذا في ال#حقيقة ل#يس بصحيح ف#شعبان ك#غيره م#ن ال#شهور ال ي#نقص ع#ن غ#يره وال ي#زي#د ،ف#أي#ام#ه ث#الث#ون أو تسع
وعش#رون وس#اع#ات#ه أربع وعش#رون ،ول#يس ه#ناك شه#ر ق#صير أو ط#وي#ل ،ول#كن ال#غفلة واش#تغال ال#بال وذه#ول ال#حال واألم#ن
وراح##ة ال##بال ب##هم تمضي األي##ام س##را ًع##ا وتنقضي ت##با ًع##ا دون ش##عور وإق##الل ..ف##شعبان ت##كثر ف##يه ال##شواغ##ل واالس##تعدادات
ل ##لمشارب وامل ##آك ##ل ف ##هو شه ##ر ي ##غفل ال ##ناس ع ##نه .وم ##ما ح ##دث في ش ##عبان م ##وق ##ف ع ##ظيم وخ ##طب ج ##سيم أال وه ##و "ت ##حوي ##ل
#تبارا وام##تحانً##ا ل##لمؤم##نني ص##د ًق##ا وم##حبة وإض##اءة وف##تنة
ال##قبلة" م##ن ب##يت امل##قدس إلى ال##كعبة املش##رف##ة ،وك##ان ت##حوي##لها اخً #
ِ
ل#لمناف#قني وامل#رت#اب#ني شً #كّا وارت#يابً#ا ف#قال س#بحان#ه م#جيبا ع#ن ق#ول#ه ) َ#م#ا َو َّال ُهْ #م َعْ #ن ق#بْ َل ِت ِه ُم ال َِّتي َ#ك#انُ#وا َعَ #ليْ َها( و ق#ال س#بحان#ه
َّسَ #
ج َ #ع ْلنَا ا ْل#ِ #قبْ َل َة ال َِّتي ُ#ك #نْتَ َ#ع َ #ليْ َها إِ َّال لِ #ن َ ْع َل َم َ#م ْ #ن يَتَّ ِبعُ ال #ر ُ #
ب َع َلى َع#ِ #قبَيْ ِه( وم##ما ح##دث في ش##عبان إخ##وة
) َو َم##ا َ #
#ول ِ#م #مَّ ْن يَ #ن ْ َقلِ ُ
ال#سنة وال#قرآن ف#رض شه#ر رم#ضان بلغني اهلل وإي#اك#م شه#ر ال#فرق#ان على ح#سن ح#ال وأت#م ب#ال .ف#اجته#دوا ب#ارك اهلل ف#يكم
واع##مروا أوق##ات##كم ب##ال##طاع##ة ت##سعدوا في دي##نكم ودن##ياك##م فش##بعان ك##غيره م##ن ال##شهور س##ريع االن##قضاء وال##ذه##اب ،ون##شئوا
أوالدك##م ف##عل ال##خير وح##ب ال##سنة وال##كتاب وك##ان الس##لف ي##عنون بشه##ر ش##عبان ب##ال##عبادة وي##سمون##ه شه##ر ال##قراءة وال##عبادة..
ك##ان ح##بيبنا صلى اهلل ع##ليه وس##لم إذا دخ##ل ش##عبان ق##ال" :ه##ذا شه##ر ال##قراء" ،وك##ان س##لمة ب##ن ك##هيل ي##قول" :ك##ان ي##قال
شه#ر ش#عبان شه#ر ال#قرآن" ع#مرو ب#ن ق#يس امل#الئي إذا دخ#ل ش#عبان أغ#لق ح#ان#وت#ه وت#فرغ ل#قراءة ال#قرآن ..ب#ل ك#ان ب#عضهم
يخ#رج زك#ات#ه ف#يه ت#قوي#ة ل#لضعيف وامل#سكني على شه#ر ال#صيام وس#د ح#اج#ات#هم وم#تطلبات#هم ب#ال#تفرغ ل#لعبادة وال#طاع#ة وت#هيئة
ال#نفوس ل#لعمل ال#صالح .وأم#ا ال#دع#اء امل#شهور ع#باد اهلل" :ال#لهم ب#ارك ل#نا في رج#ب وش#عبان وب#لغنا رم#ضان" ،ف#كثيرا م#ا
ي## #ذك## #ر ع## #بر الخ## #طب واإلذاع## #ات وال## #كلمات وه## #و ح## #دي## #ث ض## #عيف ال يصح ..ك## #ل ذال## #كم أحبتي في اهلل ل## #يحصل ال## #تأه## #ب
واالستعداد لتلقي رمضان وترويض النفس بذلك على طاعة الرحمن.
سنْتَ ِف ِ
ش ْعبا َن ُ
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ـار ْك
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ار ْك
أفقْ َو ْ
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ط ْعتَ ِم َن ال َ
ار ْك
ص َو ْ
دار ْك َما ْ
اج َع ْل َم َد َ
َت َ
خيْر ذَ ِوي َ ِ
ب الس ََّال َم ِة ِم ْن َج ِ
َع َلى طَ َل ِ
ار ْك
حيم ٍ *** َف َ ُ
الج َرائم ِ َم ْن تَ َد َ
ف#اع#بدوا اهلل ع#باد اهلل ح#يث أم#رك#م اهلل وأخ#لصوا ل#ه ال#عبادة وح#ده ج#ل في ع#اله ،وات#بعوا م#ن رفع ذك#ره م#واله ،ف#من ه#ذي#ن
امل ##صدري ##ن اإلخ ##الص وامل ##تاب ##عة ُت ##قبل ال ##عبادة وبتخ ##لفهما أو أح ##ده ##ما فهي م ##ردودة ه ##ذا وأس ##أل اهلل ال ##كري ##م رب ال ##عرش
ال#عظيم أن ي#نصر دي#نه ويعلي ك#لمته وأن يجعلني وإي#اك#م م#ن أن#صار دي#نه وش#رع#ه .ال#لهم أصلح أح#وال املس#لمني واج#مع
شملهم على الهدى والدين .قلت ما سمعتم وأستغفر اهلل لي ولكم وللمسلمني فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

