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ﱁﱂﱃﱄ
يسر موقع ميراث األنبياء أن ُيقدم لكم
ا
تسجيًل لخطبة جمعة بعنوان:

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

في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت.
نسأل هللا -سبحانه وتعالى -أن ينفع بها الجميع.
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اخلطبة األوىل:
حة اهللِ َو َب َر َكاته
الس َلم َع َلي َكم َو َر َ
ور َأنف ِسنَا وسي َئ ِ
اْلمدَ هللِ نَح َمده َونَست َِعينه َونَستَغ ِفرهَ ،ونَعوذ بِاهللِ ِمن ُش ِ
ات َأع ََملِنَا،
َ َ ِّ
إِن َ
ل َه ِ
اد َى َلهَ ،و َأش َهد َأن َل إِ َل َه إِل اهلل َوحدَ ه لَ َ ِ
ُش َ
ل م ِضل َلهَ ،و َمن يضلِل َف َ
َمن ََي ِد ِه اهلل َف َ
يك َله،
َو َأش َهد َأن ُمَمدً ا َعبده َو َرسوله.
أَمَّا بَعْدُ:
َفإِن َأصدَ َق اْل ِد ِ
يث كِ َلم اهللَِ ،و َخ َْي اْلَد ِي َهدي ُمَم ٍد َ -صّل اهلل َع َلي ِه َو َسل َمَ ،-و َُش
َ
اُتاَ ،وكل ُمدَ َث ٍة بِد َع ٌةَ ،وكل بِد َع ٍة َض َل َل ٌةَ ،وكل َض َل َل ٍة يف الن ِ
الم ِ
ار.
ور ُمدَ َث َ
أَمَّا بَ ْع ُد:
عباد اهلل :إن اليام والشهور إنَم تتفاضل بَم فيها بالعَمل الصاْلة ،وتتَميز بَم تنطوي
عليه من التجارات الرابحة ،والسعيد من اغتنم اليام والساعات ،و َعمر أوقاته بالق َرب
ٍ
رجب وفاز من فاز فيه بالصاْلات والق َرب ،وجاءكم وافدٌ بني
والطاعات ،وقد مىض شهر
ٍ
ضيف كريم ،وقاد ٍم عظيم له ُمبة يف القلوب؛ إنه شهر شعبان رسول رمضان وطليعته،
يدي
وسفْيه إليكم وبشارته ،لقد أظلكم شعبان؛ شهر تشعبت فيه اخلْيات ،وتنوعت فيه العَمل
الصاْلات ،فهذه فرصة للصاْلني ،وميدان لعباد اهلل الصادقني للتزود من الصاْلات،
خْي كثْي.
والتنافس يف الطاعات ،فمن فاته ذلك فقد فاته ٌ
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ُ
قال العلمة ابن القيم -رحه اهلل تعاىل" :-إن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة
والطاعة؛ فالحزم كل الحزم في انتهازها واملبادرة إليها ،والعجز في تأخيرها والتسويف بها؛ والسيما
إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها ،فإن العزائم والهمم سريعة االنتقاض قلما
تثبت ،وهللا -سبحانه -يعاقب من فتح له ً
بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته؛ فال
ً
ُيمكنه بعد من إرادته عقوبة له ،فمن لم يستجب هلل ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه
وإرادته؛ فال يمكنه االستجابة بعد ذلك".
عظيم،
شهر
عباد اهلل :إن من مواسم الطاعات واخلْي والربكات شهر شعبان ،فهو
ٌ
ٌ
شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان ،ول يعمل
وموسم من مواسم العَمل الصاْلة ،هو ٌ
فيه إل من وفقه اهلل -تعاىل -لبلوغ الرضوان.
قد كان النبي -صّل اهلل عليه وسلم -يكثر من الصيام يف شهر شعبان؛ فكان يصوم من
شعبان ما ل يصوم من غْيه من الشهور.
ففي الصحيحني عن عائشة -ريض اهلل عنها -قالتَ « :ك َ
ان َرسول اهللِ َ -صّل اهلل َع َلي ِه
ول َل َيصومَ ،ف ََم َر َأيت َرس َ
ول َل يفطِر ،ويفطِر َحتى نَق َ
َو َسل َمَ -يصوم َحتى نَق َ
ول اهللِ َ -صّل اهلل
انَ ،و َما َر َأيته َأك َث َر ِص َيا ًما ِمنه ِيف َشع َب َ
َع َلي ِه َو َسل َم -استَك َم َل ِص َيا َم َشه ٍر إِل َر َم َض َ
ان».
إن اْلكمة من إكثار النبي -صّل اهلل عليه وسلم -يف شعبان :أنه شهر يغفل الناس عنه،
وأنه ترتفع فيه العَمل إىل ذي العزة واجلللَ ،فأحب رسول اهلل -صّل اهلل عليه وسلم -أن
يرفع عمله وهو صائم ،ولذا عجب الصحابة -ريض اهلل عنهم -من شدة ُمافظته -صّل اهلل
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عليه وسلم -عّل صيام شعبان ،فسألوه عن رس ذلك وحكمته ،فعن أسامة بن زيد -ريض اهلل
ول اهللِ َل َأ َر َك تَصوم َشه ًرا ِمن الشه ِ
عنهَم -قالَ « :قلتَ :يا َرس َ
ور َما َتصوم ِمن َشع َب َ
ان؟! َق َال:
ان ،وهو َشهر تر َفع فِ ِ
ني َر َج ٍ
ني،
يه الَع ََمل إِ َىل َر ِّب ال َعالَِ َ
َذلِ َك َشه ٌر َيغ َفل الناس َعنه َب َ
ب َو َر َم َض َ َ َ
ٌ
َفأ ِحب َأن ير َف َع َع َم ِل َو َأ َنا َص ِائ ٌم».
ولن يف صيام شعبان ترويضا عّل صيام رمضان ،فصيامه كالسنن الرواتب قبل الصلة؛
وْلذا سن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان لتكون كالراتبة التي بعد الصلة ،وذلك ليكمل
هبذه النوافل ما قد يطرأ من النقص يف الفرائض يف صيام رمضان.
فعن أيب هريرة -ريض اهلل تعاىل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صّل اهلل عليه وسلم-
اسب بِ ِه ال َعبد َيو َم ال ِق َيا َم ِة ِمن َع َملِ ِه َص َلته؛ َفإِن َص َل َحت َف َقد َأف َل َح َو َأن َج َح،
يقول« :إِن َأو َل َما َ
ُي َ
ِ
يضتِ ِه َش ٌء؛ َق َال الرب َ -ت َب َار َك َو َت َع َاىل:-
ص ِمن َف ِر َ
س؛ َفإِن ان َت َق َ
َوإِن َف َسدَ ت َف َقد َخ َ
اب َو َخ َ
ِ ِ ِ
يض ِة؟ ثم َيكون َس ِائر َع َملِ ِه َع َّل
ص ِمن ال َف ِر َ
انظروا َهل ل َعبدي من َت َطو ٍع َفيكَمل ِ َهبا َما ان َت َق َ
َذلِ َك».
ٍ
رجب رحه اهلل -من باب ترويض النفس
عباد اهلل :لقد كان بعض السلف -كَم ذكر ابن
وتعويدها عّل الطاعة يف رمضان؛ يسمون هذا الشهر شهر القراء ،اجتهادهم مع الصيام بقراءة
القرآن.
قال سلمة ابن كهيل -رحه اهلل" :-كان ُيقال شهرشعبان شهرالقراء".
~~5

وكان حبيب بن أيب ثابت -رحه اهلل -إذا دخل شعبان قال" :هذا شهرالقراء".
ٍ
قيس النائي -رحه اهلل -إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة
وكان َعمرو بن
القرآن.
ٍ
َ
َ
ورمضان:
وشعبان :شهر سقي الزرع،
رجب :شهر الزرع،
وقد عد بعض السلف شهر
شهر حصاد الزرع.
حسَنْتَ فِيهِ
ب وَمَا أَ ْ
مَضَى رَجَ ٌ

***

ن املُبَارَكْ
شعْبَا َ
وَ َهذَا شَهْ ُر َ

ت جَهْالً
ن ضَيَّعَ األَوْقَا َ
فَيَا َم ْ

***

ح َذرْ َبوَارَكْ
ق وَا ْ
بِحُرْمَتِهَا أَفِ ْ

فأقبلوا عباد اهلل عّل اهلل بقلوبكم وأعَملكم ،فالدنيا طريق اآلخرة؛ إن أحسنت فيها أفلحت
وإن أسأت فيها خبت وخست .
أقول ما تسمعون ،وأستغفر اهلل العظيم من كل ذنب فاستغفروه ،إنه هو الغفور الرحيم .


اخلطبة الثانية:
اْلمد هلل ،والصلة والسلم عّل رسول اهلل وعّل آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
عباد اهلل :فأوصيكم ونفيس بتقوى اهلل ،ومن اتقى اهلل وقاه ونرصه وكفاه.
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أيها املسلمون :من كان عليه قضا ٌء من رمضان الايض فليبادر إىل صيامه قبل دخول
كثْيا من الناس
رمضان ،فعّل الب والزوج أن يذكر زوجته وأولده بقضاء ما فاُتم ،فإن ً
ويتناسون حتى يدخل عليهم رمضان ،فيرتتب عّل هذا التسويف والتساهل؛ اإلثم
يتساهلون
َ
والفدية.
ِ
ِ
ِ
يض اهلل َعن َها -تَقولَ :ك َ
ان َيكون َع َل
عن أيب سلمة -رحه اهلل -قالَ « :سمعت َعائ َش َة َ -ر َ
انَ ،ف ََم َأستَطِيع َأن َأق ِض َيه إِل ِيف َشع َب َ
الصوم ِمن َر َم َض َ
ان».
قال ابن حجر" :ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان؛ أنه ال يجوز تأخير القضاء حتى
ٌ
مضان آخر".
يدخل ر
ومما ينبغي التنبيه عليه يف منتصف هذا الشهر أمو ٌر أحدثها بعض الناس:
مثل :ختصيص بعضهم ليلة النصف من شعبان بالصلة وقيام الليل دون سائر اليام
والليايل ،وإحياء تلك الليلة بالذكر والدعاء ،أو إطلق حلت التسامح وغْي ذلك ،وهذا
التخصيص بدع ٌة يف الدين ،وضلل ٌة ل يفعلها نبينا -صّل اهلل عليه وسلم -ول أصحابه -ريض
خْيا لسبقونا إليه.
اهلل عنهم ،-وما ل يكن عندهم دينًا فل يكون أبدً ا اليوم دينًا ،فلو كان ً


اللهم إنا نسألك فعل الطاعات واجتناب املنكرات.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة.
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ربنا اغفر لنا ولوالدينا ،وللمؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد.


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

وجزاكم هللا خريا.
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