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   يل  ىل مل خل

 

 م لكم أن ُيقدموقع مرياث األنبياء  يسرُّ

 بعنوان: طبة مجعةتسجيًلا خل

 

  

  

 ألقاها 
 :رالدكتو الشيخ فضيلة

 الظفريي ضحوي بن خالد

 -حفظه اهلل تعاىل-

 

 

 .الكويت بدولة باجلهراء السعيدي مسجد يف 

 .اجلميع بها ينفع أن -وتعاىل سبحانه- اهلل نسأل
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 اخلطبة األوىل:

 َأعح إ  
نَا َوَسيَِّئات 

ور  َأنحُفس  نح ُُشُ
ُرُه، َوَنُعوُذ ب الِل  م  ف  َتغح ينُُه َوَنسح

َتع  َمُدُه َوَنسح َد لِل   َنحح َمح ََمل نَا، نَّ اْلح

ل لح َفاَل َهاد َى َلُه، وَ  لَّ َلُه، َوَمنح ُيضح
ه  الِلُ َفاَل ُمض  َهُد َأنح َل َمنح ََيحد  يَك َلُه،  إ َلَه إ لَّ  َأشح َدُه لَ َُش  الِلُ َوحح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلهُ  َهُد َأنَّ ُُمَمَّ  .َوَأشح

  :ا َبْعُدَأمَّ

َدَق َفإ نَّ  يث  ك  َأصح َد  ٍد اَلمُ  اْلح ُي ُُمَمَّ ي  َهدح َدح َ اْلح  يح لَ عَ   الِلُّلَّ َص - الِل ، َوَخْيح
َوَُشَّ ، -مَ لَّ َس وَ  ه 

 ُ  ُُمحَدَثاُُتَا، َوُكلَّ ُُمحَدَثٍة الح
َعٍة َضاَل ُمور  َعٌة، َوُكلَّ ب دح  .النَّار   يفَلٍة َلٌة، َوُكلَّ َضاَل ب دح

 :ُدْعا َبمََّأ

موسم من  وهذاك الشهر العظيم  ،وهو شهر شعبان  أل ؛إننا يف شهر خْي وبركة عباد اهلل:

-ول يعمل فيها إل من وفقه الِل  ،عنها بني رجب ورمضان غفل مواسم العَمل الصاْلة التي يُ 

 .-تعاىل

ح  وَل الِل ُس ا رَ يَ  :ُت لح قَ »قال:  بن زيدٍ  فعن أسامةَ  ًرا م  َتُص  كَ رَ أَ  َل هُ  نح وُم َشهح   نح وُم م  ُص ا تَ ور  مَ الشُّ

ٌر َيغح : ذَ اَل ! قَ اَن؟بَ عح َش  َك َشهح
َ ُه بَ نحُل النَّاُس عَ فَ ل  ٌر ُترح ، َوهُ انَ َض مَ رَ ٍب وَ َج  رَ نيح َ َفُع ف  َو َشهح  ىَل ُل إ  ََم عح يه  الح

 .«مٌ ائ  ا َص َأنَ  وَ َمل  َفَع عَ ُيرح  نح بُّ أَ ح  أُ ، فَ نيَ الَ  عَ بِّ الح رَ 
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عز -عَمل الصاْلة إىل الِل أن هذا الشهر شهر شعبان فيه ترفع ال :ففي هذا اْلديث

الصيام وغْيها من العَمل  :العالنيوإن من العَمل الصاْلة التي ترفع إىل رب ؛ وجل

  .الصاْلة

لقد ورد يف ليلة النصف من شعبان من طرق كثْية أحاديث صححها بعض  :عباد اهلل 

 فمن هذه الحاديث: ؛أهل العلم

أنه  -صّل الِل عليه وسلم-عن النبي  -ريض الِل تعاىل عنه -ما ورد عن معاذ بن جبل 

ه  لح يع  َخ  َج  ىَل طَّل ُع الِلُ إ  يَ »قال:  َ َيغح فَ  ؛انَ بَ عح َش  نح ف  م  َة النِّصح لَ يح لَ  ق 
ُر ل  هَ َخ  يع  م  ف  ق   وح أَ  كٍ شح   ل ُ لَّ إ   لح

نٍ ُمَش   . «اح 

  ىَل طَّل ُع الِلُ إ  يَ »قال:  -صّل الِل عليه وسلم-أن النبي  -ريض الِل عنه-وعن أيب ثعلبة 

ُر ل  غح يُ اَن؛ فَ بَ عح َش  نح ف  م  لَة النِّصح يح لَ  ه  اد  بَ ع    ؤح مُ لح ف 
ُل ُيمح وَ  ،نيَ ن  م  ه  قح ح  د  ب  قح َل اْلح  هح َدُع أَ يَ وَ  ،ينَ ر  اف  كَ الح ه   مح د 

 . «وهُ َدعُ ى يَ تَّ َح 

يف  -تعاىل-فيها إثبات مغفرة الِل  :فهذه الحاديث وأمثاْلا مما صححه بعض أهل العلم

ولشاحن بينه وبني أخيه  ،ليلة النصف من شعبان لعباده إل لشك بأي نوع من أنواع الشك

  .هجران وقطيعة لمر من أمور الدنيا
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إنه لينبغي لكل منا أن يقف مع نفسه وقفة صادقة عّل ضوء هذه الحاديث  :عباد اهلل 

ليتدارك  ؛سواًء كان قد صغر أو كرب ؛اسب نفسه، فلعله أن يكون قد ابتل بيش من الشكوُي 

الِل إين  ول تقل يا عبد ،إن كان قد وقع منه من الشك ،منه -عز وجل-نفسه بالتوبة إىل الِل 

فإن هذا  ؛أو ل يمكن أن يقع مني يش منها ،ول يوجد عندي يش منها ،يات من هذه الشك بريء

عليه وعّل نبينا الصالة -من قائله، فلست أكثر توحيًدا من نبي الِل إبراهيم  وجهٌل  غرورٌ 

 خليل الرمحن وإمام اْلنفاء والوحدين، فهل تعرف بَمذا دعا ربه؟ لقد دعاه بيش -والسالم
ٍ
 ء

 عنه فقال يف كتابه: -عز وجل-ا الؤمن إىل دعائه فيَم ذكره الِل ستمع معي أَيفا ،عظيمٍ 

 ٣٦ -  ٣٥إبراهيم:  ىفمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذيف

وهو الذي  ،وعبادة الصنام ،وعّل بنيه الشك بالِل ،لقد خاف خليل الرمحن عّل نفسه

 ِّ ُّيفالؤمنون؟ لاذا خاف عّل نفسه كل هذا اخلوف؟ قال:  الاذا أَي ؛كرسها بيده الشيفة

فهذا السبب هو الذي دعاه إىل دعاء ربه أن ينجيه وبنيه من هذا  ىفمئ زئ رئ ّٰ

ول حول ول  ،وهذا الش الستطْي الذي وقع فيه كثْي من الناس يف هذا الزمان  ،البالء العظيم

 ."ومن يأمن البالء بعد إبراهيم" :-رمحه الِل تعاىل-التيمي  إبراهيم يقول، قوة إل بالِل

 ،نرى من بعض من ينتسبون إىل اإلسالم ممن يعبد القبور ،ويف هذه الزمنة عباد الِل

بني أو متقرِّ  ،راجني بركتها ،ويذبحون ْلا من دون الِل ،ويطلب منها الشفاعة من دون الِل

أو تراه يذبح وينذر لصحاب القبور عند العتبات النجسة  ،لصحاهبا الدفونني حتت الثرى
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 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي يفٱحني قال:  -تعاىل-فصدق الِل  ،بالشك والكفر

 . ١٠٦يوسف:  ىفَّ

 :العبادةيف ومن مظاهر الشرك 

 ،من تعظيم الولياء التعظيم الشكي ؛ما يفعله بعض من ل يعرف حقيقة التوحيد

-هم أكثر من تعظيمهم وخوفهم وذْلم من الِل وتعظيمَ  ،منهم واخلوَف  ،ْلم واخلضوع والذلِّ 

 ،ل خيالفه أمًرا ؛غاسله سيده كاليت بني يديأو  ،فرتاه بني يدي شيخ طريقته ؛-سبحانه وتعاىل

لزعمه أن هذا الويل له  فهو ل يضمر سوءً  ،قلبهلع عّل ما يف طَّ يعتقد أنه مُ  ،ول يعيص له قوًل 

ومنهم من يلف  ،ومنهم من ينذر لغْي الِل ،-والعياذ بالِل-وهذا كفر أكرب  ؛قدرة عّل الكشف

ومنهم من يذهب إىل  ،أو بالشف وغْي ذلك ،باء والجدادأو بحياة ال ،أو بالنبي ،بالويل

أو  ،فيطلبون منهم الشفاء من المراض ،جمنيوالسحرة والن  ،الكهنة والعرافني والشعوذين

ماذا يصل ْلم يف مستقبل حياُتم، ومنهم من يقرأ يف البراج والكفوف وغْيها، وكل  معرفةَ 

 .-عز وجل-وهو من الشك والكفر بالِل  ؛هانة وادعاء لعلم الغيبذلك ك  

  :ومن مظاهر الشرك املنتشرة بني الناس

أو يف السيارة أو يف  ،أو يف البيت ،والتعاويذ البدعية يف العنق ،تعليق التَمئم الشكية

 ؛ لشياطني وتطرد عنهم العني واْلسدزاعمني أهنا تطرد ا جمسمٍ  أو تعليق صورة حيوانٍ  ،غْيها

وذاك يضع أوراًقا كتبت عليها طالسم وأمور ُشكية  ،فهذا يعلق خيًطا يف رقبة ابنه أو يف يده
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عليه -قال ، -سبحانه وتعاىل-وهذا كله كفر بالِل  ؛قرب به إىل النتَ وكالم غْي مفهوم مما يُ 

َ أَ  دح قَ ًة فَ يمَ لََّق َت  عَ  نح مَ » :-الصالة والسالم  .«كَ ُشح

وإظهار العمل الصالح أمام الناس من أجل أن   ،ومن الناس من يشك بالرياء والسمعة

َع  َمنح »يقول:  -صّل الِل عليه وسلم-والنبي  ،أو يقولوا فالن صالح ،يمدحوه َع َسمَّ ، ه   ب  الِلَُسمَّ

 .« ه   ب  اَءى الِلُاَءى رَ رَ  َمنح وَ 

  :موا تلك الليلة من تكفْي السيئات ومغفرة الذنوب ر  أما الصنف اآلخر من الذين ُح 

 .والتباغض بني السلمني ،وهذا يدل عّل خطورة الشحناء ؛وأهل اْلقد ،فهم الشاحنون 

وذلك يمنع الغفرة   ؛ى يف نفسههي حقد السلم عّل أخيه السلم من أجل هوً  :والشحناء

أن رسول  -ريض الِل تعاىل عنه-كَم جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة  ؛يف أكثر أوقات الغفرة

َتُح أبحوَ »قال:  -صّل الِل عليه وسلم-الِل  َ ُتفح  َيوح اُب الح
ننَيح  َم اإلح  نَّة  يس  َم َيوح وَ  ثح ُكلِّ َعبحٍد فَ  ؛اخلَم 

َفُر ل  ُيغح

ُك ب  َل  َ أَ بَ يحنَُه وَ اَنتح بَ لَّ َرُجاًل كَ ًئا، إ  يح  َش الِل  ُيشح  نَنيح  َشحح
يه  ُروا َهَذيحن  َح اُل: أَ ُيقَ اُء، فَ خ 

َطل حَ نحظ  ا، تَّى َيصح

ن  َح أَ  ُروا َهَذيح
َطل حَ نحظ  ُروا َهَذيحن  َح ا، أَ تَّى َيصح

َطل حَ نحظ   .رواه مسلم «اتَّى َيصح

 جن يم ىم  مم خم حميفوقد وصف الِل الؤمنني عموًما بأهنم يقولون: 

 .١٠الحشر:   ىفخيمي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن
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يكون  تنع من الغفرة بالذيالشحناء التي  -رمحه الِل تعاىل-اإلمام الوزاعي  وقد فرس

أنه قال:  ، وعنه أيًضا-صّل الِل عليه وسلم-يف قلبه شحناء وبغض لصحاب رسول الِل 

 ."و كل صاحب بدعة فارق عليها األمةاملشاحن ه"

الطاعن على   ،-صلى هللا عليه وسلم-املشاحن هو التارك لسنة النبي " :وقال ابن ثوبان

 كَم هو حال اخلوارج. "السافك لدمائهم ،أمته

توجب الطعن  -أعني شحناء البدعة-"وهذه الشحناء : -رمحه الِل تعاىل-قال ابن رجب 

كبدع الخوارج والروافض  ؛على جماعة املسلمين واستحالل دمائهم وأموالهم وأعراضهم

وأفضلها السالمة من شحناء  ،سالمة الصدر من أنواع الشحناء كلها :ونحوهم، فأفضل األعمال

واعتقاد  ،والحقد عليهم ، وبغضهم ،أهل األهواء والبدع التي تقتض ي الطعن على سلف األمة

وإرادة  ،هم وتضليلهم، ثم يلي ذلك سالمة القلب من الشحناء لعموم املسلمينتكفيرهم أو تبديع

 .-رمحه الِل تعاىل-انتهى كالمه  "لنفسه يحب   ما لهم ونصيحتهم وأن يحب   ،الخير لهم

والنصيحة   ،وسخاوة النفوس ،سالمة الصدور  :أفضل األعمال" قال بعض السلف:

  فأقل يا عبد فو،وبهذه الخصال بلغ من بلغ، وسيد القوم من يصفح ويع ؛لألمة
 
 ،قالهللا حتى ت

 ."عنك  -عز وجل-هللا  حتى يعفو   املس يء واعف عن 

إنه هو الغفور  ؛وأستغفر الِل العظيم يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه ،أقول ما تسمعون 

 الرحيم.
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 الثانية:اخلطبة 

  .والصالة والسالم عّل رسول الِل وعّل آله وصحبه ومن اتبع هداه ،اْلمد لِل

 أما بعد:

  :ف هذا الشهر أموًرا أحدثها الناسومما ينبغي التنبيه عليه يف منتص :عباد اهلل 

 عح اعتقاد بعضهم أن ليلة النصف من شعبان هي الَ  :منها •
سبحانه -بقوله  ةُ يَّ ن 

، ولكن  وهذا خطأٌ  ؛ر فيها اآلجال والرزاققدَّ فيُ  ،٤الدخان:  ىفيهجي ىه مه جه ينيف :-وتعاىل

 .هي ليلة القدر ل ليلة النصف من شعبان  :القصود باآلية

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

ل  ،فهذا بدعة يف الدين وضاللة ؛والجتَمعوإحياء تلك الليلة بالذكر والدعاء  ،سائر اليام

وهذا العمل مردود عّل صاحبه ل يقبله الِل  ،ول أصحابه -صّل الِل عليه وسلم-يفعلها النبي 

َدَث يف  أَ  َمنح » :منه للحديث الصحيح -عز وجل- نَ  أَ حح ر   : أما حديث .«َرد   وَ َفهُ  هُ نحَس م  يح ا لَ ا مَ ذَ ا هَ مح

نح ُة النِّصح لَ يح اَنتح لَ َذا كَ إ  »
فهذا حديث باطل مكذوب  «اَرَهاوُموا هَنَ ُص َلَها وَ يح وُموا لَ قُ اَن فَ بَ عح َش  ف  م 

 .فال يل نقله ول العمل به ؛هلح قُ ل يَ  -صّل الِل عليه وسلم-عّل النبي 

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

لعتقاد فضلها واللبس ونحو ذلك، وختصيص تلك الليلة فقط دون سائر اليام والليايل 
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-ول استحبه أحد من الصحابة  ،وهذا مما ل يأت يف الشع اْلنيف فعله ؛وميزُتا عّل غْيها

ايوما لم يكن " ،-رمحهم الِل-ول التابعون  ،-ريض الِل عنهم
ً
ا فال يكون اليوم دين

ً
 ."ومئذ دين

وقد هنى  ،فهي تؤدي إىل تفريق المة وتشتيتها ،احذروا البدع صغْيها وكبْيها :عباد اهلل 

 خت حت  جت  مبهب خب حب جب هئ  مئ  خئ حئ جئ  يييفعن ذلك فقال:  -تعاىل-

 . ١٠٥آل عمران:  ىف هت مت

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

وأن  ؛أو ساُمني وأساُمك ،الساُمة :شعارها ؛وذلك قبيل منتصف شهر شعبان  ،اللكرتونية

وإنَم أطلقها من  ،عرف يف السلفول تُ  ،وفقهاء المة ،هذه اْلملة ل يطلقها أحد من أهل العلم

 فال يليق بمسلمٍ  ،رفوا بالعلم والفقه يف الدينول عُ  ،ل جيعلهم الِل مرجًعا للناس يف دينه وُشعه

 .أرادوا ووجهواويعمل بَم  ،ويسْي يف ركاهبم ،أن يتابعهم

واجعلوا عبادتكم لربكم عّل علم وهدى   ،فاحذروا عباد الِل من البدع والحدثات 

فَم ل يكن  ،-صّل الِل عليه وسلم-الدليل من كتاب الِل وسنة رسول الِل قائمة عّل  ،وبصْية

 .فلو كان خًْيا لسبقونا إليه ،عندهم دينًا فال يكون أبًدا اليوم دينًا
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  .وانصرنا على القوم الكافرين ،وثبت أقدامنا ،وإسرافنا يف أمرنا ،ربنا اغفر لنا ذنوبنا

  .واملعافاة يف الدنيا واآلخرة ،والعافية ،اللهم إنا نسألك العفو

  .وقنا عذاب النار ،ويف اآلخرة حسنة ،ربنا آتنا يف الدنيا حسنة

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد.

 

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

miraath.net 

  

 
 

 . جزاكم هللا خرياو 
 

http://www.miraath.net/

