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ﱁﱂﱃﱄ
يسر موقع مرياث األنبياء أن يُقدم لكم
تسجيلًا لطبة مجعة بعنوان:

ألقاها
فضيلة الشيخ:
عبد اهلل بن صلفيق الظفريي
-حفظه اهلل تعاىل-

ف جامع معاوية بن أبي سفيان -رضي اهلل عنهما -مبدينة حفر الباطن.
نسأل اهلل -سبحانه وتعال -أن ينفع هبا اجلميع.
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اخلطبة األوىل:
ُ
ُ
ُ
اجلزيل ثوابه ،الشديدُ عقابه ،احلي القيوم ،الذي أوجد
اجلميل لطفه،
اجلليل وصفه،
احلمد هلل
الكون من عدم ودبره ،وخلق اإلنسان من نطفة فقدره ،ثم السبيل يرسه ،ثم أماته فأقربه ،ثم إذا
شاء أنرشه ،فسبحانه من إله ما أعز ُه وأقدره ،وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له؛ شهادة
ُمعرتف بوحدانيتهُ ،مقر بألوهيته وربوبيته ،وأشهدُ أن حممدا عبده ورسوله أفضل بريته ،اللهم
صيل وسلم عىل حممد وعىل آله وأصحابه صفوة اهلل من خلقه وخريته.
أما بعدُ:
جلرأة
عباد اهلل :إن الذي جرأ الناس اليوم عىل املعايص ،وعىل التساهل يف فعل الطاعات ،وعىل ا ُ
يف فعل املنكرات وارتكاب املُحرمات هو :قل ُة خمافة اهلل وعد ُم تعظيمه ،والغفل ُة عن اآلخرة،
وعن العواقب بعد املوت.
أيها الناس :اتقوا اهلل -تعاىل ،-وال تغرتوا بإمهاله وحلمه ،فإن ربكم قد قال عن نفسه :ﱽﳂﳃ

ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏﱼ الحجر ،٥٠ - ٤٩ :وأصلحوا
آفاُتا
وُمازون عليها بحكمته وعدله ،واحزروا الدنيا؛ فإهنا كثري ٌة ُ
أعاملكم؛ فإهنا ُحمصا ٌة عليكم ُ
ٌ
ومائل ُم ُ
عتدُلا ،إن أضحكت بزخارفها قليل؛ أبكت بأكادرها طويل،
دبر ُمقب ُلها،
وعل ُلهاُ ،م ٌ
ومأثمها ،تفكروا يف عواقب
انظروا من مجعها ومنعها كيف انتقلت إىل غريه ،وصار عليه تع ُبها
ُ
من دانت له األمور ،وأسكرهم اجلهل والغرور ،وصنعوا فيها ما اشتهوا وأرادوا ،ووصلوا من
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أرادوا وصله ،وقطعوا وعادوا؛ كيف هجم عليهم املوت بغتة وهم ال يشعرون ،وكيف انتزع
موحشات القبور بعد منتزهات القصور،
أرواحهم العزيزة وهم يف غفلة نائمون ،عوضهم
ُ
وصنع هبم الدود مستبشع األمور ،وتراكيبهم املعتدلة آماُلا ،ومفاصلهم املتصلة أزاُلا ،وعيوهنم
املليحة أطفأ نورها وأحاُلا ،ووجوههم الصبيحة املليحة غريها ،وألسنتهم الفصيحة أسكتها
وقطعها ،وشعورهم احلالك ُة مزقها ،وأبداهنم الناعمة لعب البلء هبا وفرقها ،يتمنون الرجوع
إىل الدنيا؛ وهيهات هيهات ُلم الرجوع ،ويودون أن يردوا ليستدركوا ما يقدرون عليه من
التوبة والنزوع ،فلو سألتهم عام وصلوا إليه من األحوال لقالوا :قد لقينا الشدائد والقلقل
واألهوال ،ولقد ُحوسبنا عىل الدقيق واجلليل من األعامل ،فلم نفقد من أعاملنا قليل وال كثريا،
ومل نجد له شافعا وال وليا وال نصريا ،فيا حرستنا عىل ما فرطنا يف جنب اهلل ،ويا ندامتنا عىل ما
جترأنا عليه من حمارم اهلل ،ويا شقاءنا من العذاب الدائم ،ويا فضيحتنا من احلزن واخلزي
املرتاكم ،لقد جاءتنا اآليات والنصائح فرددناها ،وتوالت علينا النعم من ربنا فام شكرناها،
وقدمنا الدنيا عىل اآلخرة وآثرناها؛ فاآلن أصبحنا بأعاملنا مرُتنني ،وعىل ما قدمت أيدينا من
اجلرائم نادمني ،هذا لسان احلال واملقال يوم ينظرون إىل اآلخرة وأهواُلا :ﱽﳏ ﳐ ﳑ
ﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍ

ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱼ الشعراء.٢٠٩ - ٢٠٥ :
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فاتقوا اهلل يا عباد اهلل ،وتعرفوا إىل ربكم ،فإن العبد إذا خاف اهلل ،وعظم اهلل ،وأجل اهلل؛ فإن هذا
من أعظم الدوافع لطاعة اهلل -عز وجل ،-فاتقوا ربكم وتذكروا املئال ،وما حيصل يوم القيامة
من حال وأهوال .نسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن ُيلهمنا رشدنا ،وأن ُيعيذنا من الغفلة.
بارك اهلل يل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعني وإياكم بام فيه من اآليات والذكر احلكيم ،أقول ما
تسمعون ،وأستغفر اهلل يل ولكم فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم.


اخلطبة الثانية:
احلمد هلل رب العاملني ،والصلة والسلم عىل رسول اهلل وعىل آله وأصحابه أمجعني.
أما بعد:
فإن املؤمن التقي النقي؛ الذي يرجو الدار اآلخرة ،ويقتدي بنبيه حممد-صىل اهلل عليه وسلم،-
ُ
يستغل املناسبات املرشوعة ،ويتجنب ما ابتدع ُه الناس ،هذا ،وإن مما رشعه نبينا حممد-صىل
فإنه
اهلل عليه وسلم -يف أفعاله وأقواله :ما يكون يف شهر شعبان؛ وهو اإلكثار من الصيام ،والصوم
عباد ٌة جليلة يتقرب هبا املؤمنون لرهبم ،وفضله عظيم؛ جعل اهلل جزاء ُه له« :والصو ُم يل وأنا
أجزي به».
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وقد جاءت أحاديث صحاح كثري ٌة يف فضل صيام شعبان ،وأن النبي-صىل اهلل عليه وسلم-
كان يصوم ُه:
فعن أسامه بن زيد -ريض اهلل عنهام -قالُ « :قل ُت :يا ر ُسول اهلل مل أرك ت ُصو ُم من شهر من
اس فيه عن ُه بني رجب ورمضان ،و ُهو
الش ُهور ما ت ُصو ُم من شعبان» ،قال« :ذاك شه ٌر يغف ُل الن ُ
شه ٌر تُرف ُع فيه األعام ُل إىل ر ِّب العاملني ،و ُأحب أن ُيرفع عميل وأنا صائ ٌم».
وعن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :كان ر ُس ُ
وم وال
ول اهلل -صىل ا ُ
هلل عليه وسلم -ي ُص ُ
ُيفط ُر حتى ن ُق ُ
ول :ما يف نفس ر ُسول اهلل -صىل اهللُ عليه وسلم -أن ُيفطر العامُ ،ثم ُيفط ُر فل
ي ُصو ُم حتى ن ُق ُ
ول :ما يف نفسه أن ي ُصوم العام ،وكان أحب الصوم إليه يف شعبان».
وعن عائشة -ريض اهلل عنها -قالت« :كان ر ُس ُ
ول اهلل -صىل اهللُ عليه وسلم -ي ُصو ُم حتى ن ُقول
ال ُيفط ُر ،و ُيفط ُر حتى ن ُقول ال ي ُصو ُم ،وما رأي ُت ر ُسول اهلل -صىل اهللُ عليه وسلم -استكمل
صيام شهر قط إال رمضان ،وما رأي ُت ُه يف شهر أكثر صياما من ُه يف شعبان».
وهذا ُ
الغالب منه ،فإنه مل يستكمل صيام شهر كامل إال
يدل عىل أن صيامه يف شعبان كان
ُ
ب أيا ُم شعبان يف الصيام.
رمضان ،ولكن كان ُيغ ِّل ُ
وجاء عنها أيضا أهنا قالت« :ما رأي ُت النبي يف شهر أكثر صياما من ُه يف شعبان؛ كان ي ُصو ُم ُه إال
قليل ،بل كان ي ُصو ُم ُه كل ُه» وهذا من باب الغالب.
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وأيضا قالت« :كان أحب الش ُهور إىل ر ُسول اهلل -صىل اهللُ عليه وسلم -أن ي ُصومه شعب ُ
انُ ،ثم
يص ُل ُه برمضان».
ويف رواية« :مل يكُن ر ُس ُ
ول اهلل -صىل اهللُ عليه وسلم -لشهر أكثر صياما من ُه لشعبان ،كان
ي ُصو ُم ُه أو عامت ُه» أي :غالبه.
ويف رواية للبخاري ومسلم قالت« :مل يكُن النبي -صىل اهللُ عليه وسلم -ي ُصو ُم شهرا أكثر من
وم شعبان كُل ُه ،وكان ي ُق ُ
ولُ :خ ُذوا من العمل ما تُطي ُقون ،فإن اهلل ال يمل
شعبان ،فإن ُه كان ي ُص ُ
حتى َتلوا ،وأحب الصلة إىل النب ِّي -صىل اهللُ عليه وسلم -ما ُدووم عليه وإن قلت ،وكان إذا
صىل صلة داوم عليها».
وعن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت« :ما رأي ُت ر ُسول اهلل -صىل اهللُ عليه وسلم -ي ُصو ُم
شهرين ُمتتابعني إال شعبان ورمضان» ،ويف روايةُ « :قل ُت :مل يكُن النبي ي ُصو ُم يف السنة شهرا
تا ًّما إال شعبان؛ كان يص ُل ُه برمضان».
وعن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :يطل ُع اهللُ إىل مجيع
خلقه ليلة النِّصف من شعبان؛ فيغف ُر جلميع خلقه إال ملُرشك أو ُمشاحن».
فهذه األحاديث والروايات املتنوعة واملختلفة ُ
تدل عىل حرص نبينا حممد -صىل اهلل عليه
وسلم -عىل صيام شعبان؛ فلنقتدي بنبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولنتقرب إىل ربنا
بالصيام.
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اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا اجلالل واإلكرام.
اللهم إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك اجلنة وما قرَّب إليها من قول وعمل ،ونعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول وعمل.
اللهم انصر اإلسالم واملسلمني يف كل مكانٍ يا رب العاملني.
اللهم انصر إخواننا أهل السنة يف الشام ،اللهم انصرهم على البَ ْعثِيِّن يارب العاملني ،وعلى النُّصَ ْيرِيَّن،
وعلى الروس يا ذا اجلالل واإلكرام.
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني يف كل مكان ،وارفع راية السنة والتوحيد يا ذا اجلالل واإلكرام.
اللهم كن إلخواننا يف حلبٍ والشام ،اللهم كن إلخواننا يف حلبٍ والشام يارب العاملني يا ذا اجلالل
واإلكرام ،واحلمد هلل رب العاملني.


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

وجزاكم هللا خريا.
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