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ﱁﱂﱃﱄ

يسرُّ موقع مرياث األنبياء أن يُقدم لكم
تسجيلًا خلطبة مجعة بعنوان:

ألقاها
فضيلة الشيخ الدكتور:
خالد بن ضحوي الظفريي
-حفظه اهلل تعاىل-

يف مسجد السعيدي باجلهراء بدولة الكويت.
نسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن ينفع بها اجلميع.
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اخلطبة األوىل:
ُشور َأ حن ُفسنَا َو َس ِّي َئات َأ حع ََملنَا،
اْل حمدَ لِل ن ح
إ َّن ح َ
َح َمدُ ُه َون حَستَعينُ ُه َون حَس َت حغف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بالِل م حن ُ ُ
ال َهاد َى َل ُهَ ،و َأ حش َهدُ َأ حن َل إ َل َه إ َّل الِلُ َو ححدَ ُه لَ َُش َ
ال ُمض َّل َل ُهَ ،و َم حن ُي حضل حل َف َ
َم حن َ حَيده الِلُ َف َ
يك َل ُه،
َو َأ حش َهدُ َأ َّن ُُم َ َّمدً ا َع حبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه.
أَمَّا بَعْدُ:
ٍ
ُش
َفإ َّن َأ حصدَ َق ح َ
اْلديث ك َال ُم الِلَ ،و َخ ح َْي حاْلَدح ي َهدح ُي ُُم َ َّمد َ -ص َّّل الِلُ َع َل حيه َو َس َّل َمَ ،-و َ َّ
اُتاَ ،وك َُّل ُُمحدَ َث ٍة بدح َع ٌةَ ،وك َُّل بدح َع ٍة َض َال َل ٌةَ ،وك َُّل َض َال َل ٍة يف النَّار.
حالُ ُمور ُُم حدَ َث ُ َ
أَمَّا بَ ْع ُد:
عباد اهلل :إننا يف شهر خْي وبركة؛ أل وهو شهر شعبان ،ذاك الشهر العظيم هو موسم من
مواسم العَمل الصاْلة التي ُيغفل عنها بني رجب ورمضان ،ول يعمل فيها إل من وفقه الِل -
تعاىل.-
فعن أسام َة بن ٍ
زيد قالَ « :ق حل ُتَ :يا َر ُس َ
ول الِل َل ح َأ َر َك ت َُصو ُم َش حه ًرا م حن ُّ
الش ُهور َما َت ُصو ُم م حن
ني َر َج ٍ
ب َو َر َم َض َ
َش حع َب َ
انَ ،و ُه َو َش حه ٌر ت حُر َف ُع فيه حالَ حع ََم ُل إ َىل
َّاس َعنح ُه َب ح َ
ان؟! َق َالَ :ذل َك َش حه ٌر َي حغ َف ُل الن ُ
ب َأ حن ُي حر َف َع َع َمل َو َأ َنا َصائ ٌم».
َر ِّب ا حل َعالَ َ
نيَ ،ف ُأح ُّ

~~3

ففي هذا اْلديث :أن هذا الشهر شهر شعبان فيه ترفع العَمل الصاْلة إىل الِل -عز
وجل؛ وإن من العَمل الصاْلة التي ترفع إىل رب العالني :الصيام وغْيها من العَمل
الصاْلة.
عباد اهلل :لقد ورد يف ليلة النصف من شعبان من طرق كثْية أحاديث صححها بعض
أهل العلم؛ فمن هذه الحاديث:
ما ورد عن معاذ بن جبل -ريض الِل تعاىل عنه -عن النبي -صّل الِل عليه وسلم -أنه
قالَ « :ي َّطل ُع الِلُ إ َىل َجيع َخ حلقه َل حي َل َة الن حِّصف م حن َش حع َب َ
ان؛ َف َي حغف ُر لَميع َخ حلق َه إ َّل لُ حش ٍك َأ حو
ُم َشاح ٍن».
وعن أيب ثعلبة -ريض الِل عنه -أن النبي -صّل الِل عليه وسلم -قالَ « :ي َّطل ُع الِلُ إ َىل
نيَ ،و ُي حمه ُل ا حل َكافري َنَ ،و َيدَ ُع َأ حه َل ح
ع َباده َل حيل َة الن حِّصف م حن َش حع َب َ
اْل حقد بح حقده حم
ان؛ َف ُي حغف ُر ل حل ُم حؤمن َ
َح َّتى َيدَ ُعو ُه».
فهذه الحاديث وأمثاْلا مما صححه بعض أهل العلم :فيها إثبات مغفرة الِل -تعاىل -يف
ليلة النصف من شعبان لعباده إل لشك بأي نوع من أنواع الشك ،ولشاحن بينه وبني أخيه
هجران وقطيعة لمر من أمور الدنيا.
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عباد اهلل :إنه لينبغي لكل منا أن يقف مع نفسه وقفة صادقة عّل ضوء هذه الحاديث
وياسب نفسه ،فلعله أن يكون قد ابتل بيش من الشك؛ سوا ًء كان قد صغر أو كرب؛ ليتدارك
ُ
نفسه بالتوبة إىل الِل -عز وجل -منه ،إن كان قد وقع منه من الشك ،ول تقل يا عبد الِل إين
بريء من هذه الشكيات ،ول يوجد عندي يش منها ،أو ل يمكن أن يقع مني يش منها؛ فإن هذا
ٌ
وجهل من قائله ،فلست أكثر توحيدً ا من نبي الِل إبراهيم -عليه وعّل نبينا الصالة
غرور
ٌ
والسالم -خليل الرمحن وإمام اْلنفاء والوحدين ،فهل تعرف بَمذا دعا ربه؟ لقد دعاه بيش ٍء
عظي ٍم ،فاستمع معي أَيا الؤمن إىل دعائه فيَم ذكره الِل -عز وجل -عنه فقال يف كتابه:
ﱽﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱼ

إبراهيم٣٦ - ٣٥ :

لقد خاف خليل الرمحن عّل نفسه ،وعّل بنيه الشك بالِل ،وعبادة الصنام ،وهو الذي
كرسها بيده الشيفة؛ لاذا أَيا الؤمنون؟ لاذا خاف عّل نفسه كل هذا اخلوف؟ قال :ﱽﱡﱢ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱼ فهذا السبب هو الذي دعاه إىل دعاء ربه أن ينجيه وبنيه من هذا
البالء العظيم ،وهذا الش الستطْي الذي وقع فيه كثْي من الناس يف هذا الزمان ،ول حول ول
قوة إل بالِل ،يقول إبراهيم التيمي -رمحه الِل تعاىل" :-ومن يأمن البالء بعد إبراهيم".
ويف هذه الزمنة عباد الِل ،نرى من بعض من ينتسبون إىل اإلسالم ممن يعبد القبور،
متقربني
ويطلب منها الشفاعة من دون الِل ،ويذبحون ْلا من دون الِل ،راجني بركتها ،أو ِّ
لصحاهبا الدفونني حتت الثرى ،أو تراه يذبح وينذر لصحاب القبور عند العتبات النجسة
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بالشك والكفر ،فصدق الِل -تعاىل -حني قال :ﱽﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠﱼ يوسف.١٠٦ :
ومن مظاهر الشرك يف العبادة:
ما يفعله بعض من ل يعرف حقيقة التوحيد؛ من تعظيم الولياء التعظيم الشكي،
ِّ
وتعظيمهم أكثر من تعظيمهم وخوفهم وذْلم من الِل -
واخلوف منهم،
والذل ْلم،
واخلضوع
َ
َ
أمرا،
سبحانه وتعاىل-؛ فرتاه بني يدي شيخ طريقته ،أو سيده كاليت بني يدي غاسله؛ ل خيالفه ً
ول يعيص له ً
قول ،يعتقد أنه ُم َّطلع عّل ما يف قلبه ،فهو ل يضمر سو ًء لزعمه أن هذا الويل له
قدرة عّل الكشف؛ وهذا كفر أكرب -والعياذ بالِل ،-ومنهم من ينذر لغْي الِل ،ومنهم من يلف
بالويل ،أو بالنبي ،أو بحياة الباء والجداد ،أو بالشف وغْي ذلك ،ومنهم من يذهب إىل
الكهنة والعرافني والشعوذين ،والسحرة والنجمني ،فيطلبون منهم الشفاء من المراض ،أو
معرف َة ماذا يصل ْلم يف مستقبل حياُتم ،ومنهم من يقرأ يف البراج والكفوف وغْيها ،وكل
ذلك كهانة وادعاء لعلم الغيب؛ وهو من الشك والكفر بالِل -عز وجل.-
ومن مظاهر الشرك املنتشرة بني الناس:
تعليق التَمئم الشكية ،والتعاويذ البدعية يف العنق ،أو يف البيت ،أو يف السيارة أو يف
ٍ
حيوان جمس ٍم زاعمني أهنا تطرد الشياطني وتطرد عنهم العني واْلسد؛
غْيها ،أو تعليق صورة
فهذا يعلق خي ًطا يف رقبة ابنه أو يف يده ،وذاك يضع أورا ًقا كتبت عليها طالسم وأمور ُشكية
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وكالم غْي مفهوم مما ُي َتقرب به إىل الن؛ وهذا كله كفر بالِل -سبحانه وتعاىل ،-قال -عليه
ُش َك».
الصالة والسالمَ « :-م حن َع َّل َق َت َ
يم ًة َف َقدح َأ ح َ
ومن الناس من يشك بالرياء والسمعة ،وإظهار العمل الصالح أمام الناس من أجل أن
يمدحوه ،أو يقولوا فالن صالح ،والنبي -صّل الِل عليه وسلم -يقولَ « :م حن َس َّم َع َس َّم َع الِلُ به،
َو َم حن َرا َءى َرا َءى الِلُ به».
أما الصنف اآلخر من الذين ُحرموا تلك الليلة من تكفْي السيئات ومغفرة الذنوب:
فهم الشاحنون ،وأهل اْلقد؛ وهذا يدل عّل خطورة الشحناء ،والتباغض بني السلمني.
هوى يف نفسه؛ وذلك يمنع الغفرة
والشحناء :هي حقد السلم عّل أخيه السلم من أجل ً
يف أكثر أوقات الغفرة؛ كَم جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة -ريض الِل تعاىل عنه -أن رسول
النَّة َي حو َم حاإل حثن حَني َو َي حو َم اخلَميس؛ َف ُي حغ َف ُر لك ُِّل َع حب ٍد
الِل -صّل الِل عليه وسلم -قالُ « :ت حفت َُح أ حب َو ُ
اب ح َ
ني َأخيه َش ححنَا ُءَ ،ف ُي َق ُالَ :أنحظ ُروا َه َذ حين َحتَّى َي حص َطل َحا،
َل ُي حش ُك بالِل َش حي ًئا ،إ َّل َر ُج ًال َكان ح
َت َب حينَ ُه َو َب ح َ
َأنحظ ُروا َه َذ حين َحتَّى َي حص َطل َحاَ ،أنحظ ُروا َه َذ حين َحتَّى َي حص َطل َحا» رواه مسلم.
وقد وصف الِل الؤمنني عمو ًما بأهنم يقولون :ﱽﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱼ الحشر.١٠ :
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وقد فرس اإلمام الوزاعي -رمحه الِل تعاىل -الشحناء التي تنع من الغفرة بالذي يكون
أيضا أنه قال:
يف قلبه شحناء وبغض لصحاب رسول الِل -صّل الِل عليه وسلم ،-وعنه ً
"املشاحن هو كل صاحب بدعة فارق عليها األمة".
وقال ابن ثوبان" :املشاحن هو التارك لسنة النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-الطاعن على
أمته ،السافك لدمائهم" كَم هو حال اخلوارج.
قال ابن رجب -رمحه الِل تعاىل" :-وهذه الشحناء -أعني شحناء البدعة -توجب الطعن
على جماعة املسلمين واستحالل دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ كبدع الخوارج والروافض
ونحوهم ،فأفضل األعمال :سالمة الصدر من أنواع الشحناء كلها ،وأفضلها السالمة من شحناء
أهل األهواء والبدع التي تقتض ي الطعن على سلف األمة ،وبغضهم ،والحقد عليهم ،واعتقاد
تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم ،ثم يلي ذلك سالمة القلب من الشحناء لعموم املسلمين ،وإرادة
الخيرلهم ،ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه" انتهى كالمه -رمحه الِل تعاىل.-
قال بعض السلف" :أفضل األعمال :سالمة الصدور ،وسخاوة النفوس ،والنصيحة
لألمة؛ وبهذه الخصال بلغ من بلغ ،وسيد القوم من يصفح ويعفو ،فأقل يا عبد هللا حتى تقال،
واعف عن املس يء حتى يعفو هللا -عزوجل -عنك".
أقول ما تسمعون ،وأستغفر الِل العظيم يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه؛ إنه هو الغفور
الرحيم.
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اخلطبة الثانية:
اْلمد لِل ،والصالة والسالم عّل رسول الِل وعّل آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
أمورا أحدثها الناس:
عباد اهلل :ومما ينبغي التنبيه عليه يف منتصف هذا الشهر ً
•

منها :اعتقاد بعضهم أن ليلة النصف من شعبان هي الَ حعن َّي ُة بقوله -سبحانه

وتعاىل :-ﱽﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕﱼ الدخان ،٤ :ف ُيقدَّ ر فيها اآلجال والرزاق؛ وهذا ٌ
خطأ ،ولكن
القصود باآلية :هي ليلة القدر ل ليلة النصف من شعبان.
•

ومنها :ختصيص بعض الناس ليلة النصف من شعبان بالصالة وقيام الليل دون

سائر اليام ،وإحياء تلك الليلة بالذكر والدعاء والجتَمع؛ فهذا بدعة يف الدين وضاللة ،ل
يفعلها النبي -صّل الِل عليه وسلم -ول أصحابه ،وهذا العمل مردود عّل صاحبه ل يقبله الِل
عز وجل -منه للحديث الصحيحَ « :م حن َأ ححدَ َث يف َأ حمر َنا َه َذا َما َل حي َس منح ُه َف ُه َو َرد» .أما حديث:
َت َل حي َل ُة الن حِّصف م حن َش حع َب َ
ان َف ُقو ُموا َل حي َل َها َو ُصو ُموا َهنَ َار َها» فهذا حديث باطل مكذوب
«إ َذا َكان ح
عّل النبي -صّل الِل عليه وسلم -ل َي ُق حله؛ فال يل نقله ول العمل به.
•

وكذلك من البدع :الحتفال هبذه الليلة ،والتوسيع عّل الهل يف الطعم والشب

واللبس ونحو ذلك ،وختصيص تلك الليلة فقط دون سائر اليام والليايل لعتقاد فضلها
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وميزُتا عّل غْيها؛ وهذا مما ل يأت يف الشع اْلنيف فعله ،ول استحبه أحد من الصحابة -
ً
ً
ريض الِل عنهم ،-ول التابعون -رمحهم الِل" ،-وما لم يكن يومئذ دينا فال يكون اليوم دينا".
عباد اهلل :احذروا البدع صغْيها وكبْيها ،فهي تؤدي إىل تفريق المة وتشتيتها ،وقد هنى
-تعاىل -عن ذلك فقال :ﱽﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤﲥﱼ آل عمران.١٠٥ :
•

وكذلك من البدع :ما يفعله بعض السلمني يف محلة رسائل عرب برامج التواصل

اللكرتونية ،وذلك قبيل منتصف شهر شعبان؛ شعارها :الساُمة ،أو ساُمني وأساُمك؛ وأن
هذه اْلملة ل يطلقها أحد من أهل العلم ،وفقهاء المة ،ول ُتعرف يف السلف ،وإنَم أطلقها من
ل جيعلهم الِل مرج ًعا للناس يف دينه وُشعه ،ول ُعرفوا بالعلم والفقه يف الدين ،فال يليق بمسل ٍم
أن يتابعهم ،ويسْي يف ركاهبم ،ويعمل بَم أرادوا ووجهوا.
فاحذروا عباد الِل من البدع والحدثات ،واجعلوا عبادتكم لربكم عّل علم وهدى
وبصْية ،قائمة عّل الدليل من كتاب الِل وسنة رسول الِل -صّل الِل عليه وسلم ،-فَم ل يكن
خْيا لسبقونا إليه.
عندهم دينًا فال يكون أبدً ا اليوم دينًا ،فلو كان ً
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ربنا اغفر لنا ذنوبنا ،وإسرافنا يف أمرنا ،وثبت أقدامنا ،وانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم إنا نسألك العفو ،والعافية ،واملعافاة يف الدنيا واآلخرة.
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
miraath.net

وجزاكم هللا خريا.
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