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 تغننام شهر شباا  ال بد منها الشروط 

 41/2/4992تاريخ اخلطبة: 
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد 

ه وخليله خري نيب أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبده ورسوله وصفي
أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشرياً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا 
حممد صالًة وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل 

 تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

ل به رسول اهلل وأنه الشهر الذي كان حيف   ،هو شهر شعبان املبارك أن هذا الشهر إنكم لتعلمون
أنه رضي  ،أسامة بن زيد رضي اهلل عنهماروى النسائي من حديث  .صلى اهلل عليه وسلم ويهتم ملقدمه

شهر  ما رأيناك تصوم يف شهٍر كما تصوم يف ،اهلل عنه قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يارسول اهلل
األعمال إىل اهلل "ذلك شهٌر يغفل عنه الناس وهو شهٌر ترتفع فيه فقال عليه الصالة والسالم:  .شعبان

 بسنٍد جيد عن . ولقد روى البيهقيوأحب أن يرتفع عملي إىل اهلل عز وجل وأنا صائم"سبحانه وتعاىل 
ذات ليلة فصلى فأطال السجود : قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عائشة رضي اهلل تعاىل عنها قالت

أي فعلمت أنه صلى اهلل عليه وسلم  ،فقمت وحركت اصبع قدمه فتحرك ،حىت ظننت أنه قد قُب ض
وأعوذ بعافيتك من  ،"اللهم إين أعوذ برضاك من سخطكفعدت ومسعته يقول يف دعاء سجوده:  ،خبري

فلما انتهى من صالته  "وأعوذ بك منك ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،عقوبتك
 أتعلمني أي ليلة هذه" ؟"أظننت أنين أخيس بك :قال عليه الصالة والسالم لعائشة رضي اهلل عنها

سماء ينزل اهلل سبحانه وتعاىل فيها إىل ال ،إهنا ليلة النصف من شعبان" :قال .اهلل ورسوله أعلم :قالت
أال  ،أال من مستغفر فأغفر له :"فيقولواهلل أعلم هبذا النزول  ،وليس لنزول اهلل عز وجل أي كيف الدنيا"
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هذا الذي فعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقاله  ويؤخر أهل احلقد كما هم" ،من داٍع فأجيب دعائه
وأحرى الناس بانتهاز فرص  ،املبارك هلذا الشهرأمهية بالغة  يدالن على ،الشريفني يف هذين احلديثني

  .يف جنب اهلل سبحانه وتعاىلاألزمنة املباركة هم املقصرون من أمثالنا 

فاإلنسان الذي وفقه اهلل سبحانه وتعاىل لإلقبال إىل اهلل عز وجل دائماً ويف سائر األوقات ويف سائر 
إىل اهلل عز وجل غري  ألنه يف كل الساعات مقبلٌ  ،ال يهمه أن يصطفي وقتًا على وقتقد التقلبات 

بالتقاط ولكن املقصرين من أمثالنا هم أوىل الناس  .وألنه يف كل األوقات متجه إىل اهلل عز وجل، مدبر
فلعل طاعًة يف وقت مبارك  ،وحىت يكثفوا فيها القربات ،الفاضلة حىت يكثفوا الطاعات فيهاهذه األزمنة 

ولعل إقبااًل إىل اهلل عز وجل من املقصرين والعصاة يف وقت مبارك يف شهر  ،خرىتغطي أوقاتًا كثرية أ
 .جتاه تقصريه يف األوقات األخرى ويف األزمنة الباقية األخرىيكون شفيعاً لصاحبه  ،مبارك كهذا الشهر

والعمل الذي يقصد به  ،وإن كان اهلل سبحانه وتعاىل إمنا يتقبل من عبده العمل الصايف عن الشوائب
فهال انتهزنا دأبه أن ينتهز الفرص ولكن اإلنسان املقصر  ،اإلنسان توبًة ال تنكث وإقبااًل ال رجعة فيه

 ا ولنقوم ما اعوج من سلوكنا؟ نفسدأفرصة هذا الشهر املبارك لنصلح فيه ما 

يه وسلم وهو يتحدث عن انظروا إىل قول رسول اهلل صلى اهلل عل ،شيٌء آخر ينبغي أن يلفت أنظارنا
كيف أن اإلقبال على اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا الشهر بالطاعات بني  ويُ  ،فضيلة ليلة النصف من شعبان

وأن يستغفروه  ،أن يسألوه فيجيبهموكيف أن اهلل هو الذي يتعرض لعباده ويذكرهم  ،والقربات مربور
يعين هذا الكالم  ؟فماذا يعين هذا الكالم هم""ويؤخر أهل احلقد كما  فيغفر هلم ولكنه مع ذلك قال:

حمور ذلك كله إمنا .. أن حمور الطاعات وأن حمور سائر القربات من صالة وصياٍم وذكٍر وابتهاٍل ودعاٍء 
ومن سوء املعاملة جتاه األقربني  ،ومن األحقاد ،إمنا هو القلب اخلايل من الضغائن ،القلب هو سالمةُ 

لكن له قلبًا مليئًا بسواد األحقاد و  ،كثر من صلواته وقرباته ودعائهاالنسان الذي يُ فأما . وغري األقربني
فإن اهلل عز  ،أو كان قاطعًا لرحم ،أو كان عاقًا ألحد أبويه ،أو يعامل الناس معاملة سيئة ،والكراهية
 .نقرٍي أبداً  واولن تفيده تلك الطاعات شر  ،د طاعاته كلهاوجل جيم  
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بل يذكرنا به  ،أن يسرتعي انتباهنا وما أكثر ما يُذَكرنا به رسولنا صلى اهلل عليه وسلمهذا كالٌم ينبغي 
 .والناس عن هذا معرضون ،كتاب اهلل سبحانه وتعاىل

وحيضرون دروس املوعظة والعلم الشرعي يف كثرٍي من  ،ويصومون كثرياً  ،كثريون هم الذين ُيَصلون كثرياً 
 ،م أو لألقربني أو ألرحامهم معاملة سيئة تنم عن قلب مريضولكن معامالهتم إلخواهن ،األحيان

أتتصورون أن طاعات هؤالء الناس تفيدهم شروا نقري؟ لن تفيدهم أبداً. الشاب الذي رضي أن يكون 
يتعرض الواحد  ،يوصيه أحدمها فَ ُيعرض ،يأمره أحدمها فال يصغي ،لوالده أو لوالدته ؛عاقًا ألحد أبويه

 باإلحسان الذي أمر اهلل عز وجل به فيلوي رأسه ميينًا أو يساراً بالرب وأن يذكره  منهما له بأن يذكره
مث إنه يركض إىل املساجد يصلي أو ليحضر الدروس أو لينثر املواعظ بني الناس كإنسان  ،مستكرباً معانداً 

 .مثلي

هذه احلسنات من  ،تلكأم إسائته العملية ترى أيهما أبلغ تأثريًا يف ميزان اهلل حسناته الشكلية هذه 
إمنا جعلها اهلل سبحانه وتعاىل  ،من القربات من األذكار إمنا جعلها اهلل خادمًا لتطهري القلبالطاعات 

فال  ميكن  ،من الناسفإذا كان اإلنساُن مسيئًا يف معاملته لألقربني أو لألبعدين  ،وسيلة حلسن املعاملة
كما يقول   - اته حىت ولو كانت يف ليلة النصف من شعبانوال ميكن لقرب ،لطاعاته أن تفيده شروا نقري

 .أن تفيده شيئاً  -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

"وقضى وكيف أكون صادقًا مع اهلل عز وجل وأنا أعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل يأمرين يف كتابه قائالً: 
غن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما أٍف وال بلُ إحساناً إما يَ  اه وبالوالدين  ي  ال تعبدوا إال إ  أك ربُ 

من الرمحة وقل ريب ارمحهما كما ربياين  الذل   واخفض هلما جناحَ ( 22)تنهرمها وقل هلما قواًل كرميًا 
أو  فأعامل أبوي   ،كيف أكون صادقًا مع اهلل عز وجل إذ أصغي إىل كالمه هذا مث أعرض عنه  ."صغرياً 

بكثرة صالة أو  وأحطم هذه الوصية الربانية مث أغطي عقوقي مع اهلل ومع أبوي   ،أحدًا منهما بالعقوق
هذا العمل الطيب لن يغطي ذلك  .أو بكثرة صدقة ،أو بكثرة حج ،أو بكثرة صيام ،بإقبال إىل الدروس

 .ن من السيئاتوهذا الشكل من الطاعات ال ميكن أن يكون شفيعاً لذلك املضمو  ،العمل السيء



 اإلمام الشهيد البوطي  شروط ال بد منها الغتنام شهر شعبان

 www.naseemalsham.com                                                                                                                                          موقع نسيم الشام 4 

إال ليكون  ،ما تعبدنا مبا تعبدنا به من عقائد ومن قربات وطاعات ظاهرةإن اهلل  :وكما قلت لكم
مث ليكون  ،ذلك كله سبياًل إىل غسل أفئدتنا من السواد املتمثل يف الكراهية أو يف احلقد أو يف الضغائن

مث  ة،يف الدائرة الصغرية اليت تتمثل يف األسر  بعد ذلك كله سبياًل إىل أن متتدد شبكة املودة وشبكة احملبة
 ،حبيث يشيع حسن التعامل بني الناس بداًل من سوء التعامل ،تتمثل يف اجملتمعيف الدائرة الكبرية اليت 

 .وحبيث تشيع الثقة فيما بينهم بدالً من نقيضها

أداًة لتصعيد إمنا جعله اهلل سبحانه وتعاىل  ،به الرسل واألنبياءالدين الذي ابتعث اهلل عز وجل 
 لعباده. إىل املستوى الالئق الذي ارتضاه اهلل سبحانه وتعاىل األخالق ولرفع مستوى الطبائع 

العجيبة اليت قاهلا رسول اهلل صلى اهلل هذه الكلمة املخيفة  أمامأن نقف وال ننس ومرة أخرى ينبغي 
اهلل ورسوله  :قالت ""أتدرين يا عائشة أي ليلة هذهعليه وسلم يف احلديث الذي ترويه عائشة إذ قال: 

ينزل اهلل فيها إىل السماء الدنيا فيقول: أال هل من مستغفٍر إهنا ليلة النصف من شعبان " :قال .أعلم
أي وإن دعوا وإن استغفروا وإن  .دعائه ويؤخر أهل احلقد كما هم"فأغفر له أال هل من داٍع فأجيب 

ألن طاعة تستبطن عقوقًا ليست بطاعة صحيحة  ،صلوا وإن صاموا وإن أقبلوا إىل اهلل بصور الطاعات
 . منها حبسن التعامل مع اهلل عز وجلوهي أشبه بالنفاق  ،أبداً 

  أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.


