أمساء رمضان

مناسبة شهر شعبان

مناسبة شهر شعبان
أمساء رمضان
الصالة وأمت التسليم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله
 احلمد هلل رب العاملني وأفضل َّإىل يوم الدين..
شهر متميز من أشهر العام ..وكان رسول
 بقطع النظر عن ليلة النصف من شعبان؛ فشهر شعبان ٌهللا  حيفل به بعد شهر رمضان كما مل حيفل أبي شهر من شهور العام...
فرصةٌ بني يدي شهر رمضان املبارك تتمثّل يف هذا الشهر الذي يغفل عنه كثري من الناس كما قال
رسول هللا .
املشرفة ،وانش ّقفيه القمر ،وفرض فيه
هذا الشهر الذي حتولت فيه القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة ّ
ِ
ركنا الصيام والزكاة ،ومت فيه نزول قوله تعاىل :إِ َّنَّاَّلل ِ
ينَّآمنُواَّ
صلُّ َ
َّوَم ََلئ َكتَهَُّيُ َ
ََّيَّأَيُّ َهاَّالذ َ
ونَّعلَىَّالنِِب َ
ََ
صلُّ َ ِ
َّو َسلِ ُمواَّتَ ْسلِيماَّ(األحزاب)56/
َ
واَّعلَْيه َ
هذا الشهر الذي تُ َقدَّر فيه األرزاق وترتفع فيه األعمال إىل هللا سبحانه وتعاىل..ويرحم هللا فيه
املسرتمحني ..ويغفر لعباده املستغفرين..
هذا الشهر شهر يعتق هللا سبحانه وتعاىل فيه أعداداً ال حيصيها إال هللا سبحانه وتعاىل من النار..
 -ولقد روى سيدان أسامة بن زيد عن النيب  أن سأله قائالً :مل أرك تصوم من الشهور ما

ذاكَّشهرَّيغفلَّالناسَّعنهَّبنيَّرجبَّورمضانَّ،وهوَّشهرَّترفعَّفيهَّاألعمالَّ
َّ
تصوم من شعبان؟ قال( :

إىلَّربَّالعاملنيَّعزَّوجلَّ،فأحبَّأنَّيرفعَّعمليَّوأانَّصائم) ..فكان يصوم من شعبان ما ال يصوم
من غريه من الشهور..
صيامَّ
 ويف الصحيحني عن السيدة عائشة رضي هللا عنها( :ماَّرأيتَّرسولَّهللاََّّاستكملَّ َّشهرَّقطَّإالَّرمضانَّ،وماَّرأيتهَّأكثرَّصياماَّمنهَّيفَّشعبان).
يصومَّشعبانَّ
َّ
كانَّرسولَّهللاََّّ
َّ
 -وعنها وعن أم سلمة رضي هللا عنهما فيما رواه الرتمذي قالتا( :

إالَّقليَلَّ،بلَّكانَّيصومهَّكله).
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َّشعبانَّ
َّ
 وعن أم سلمة رضي هللا عنها قالت( :ماَّرأيتَّرسولَّهللاََّّيصومَّشهرينَّمتتابعنيَّإالورمضان)..
رجح طائفة من العلماء ،منهم ابن املبارك وغريه أن النيب  مل يستكمل صيام شعبان ،وإمنا
 وقد ّكان يصوم أكثره..
 ويشهد له ما يف صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت( :ماَّعلمتهََّّ -يعينََّّصامَّشهراَّكلهَّإالَّرمضان).النِبََّّ َّ
لشعبانَّدونَّغريهَّمنَّالشهورَّمعانَّعدة:
َّ
*َّويفَّوجهَّصيامَّالنِبََّّ
 أحدها :أنه شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان ،يشري  إىل أنه ملا اكتنفه شهران عظيمان؛يظن أن صيام
الشهر احلرام وشهر الصيام؛ اشتغل الناس هبما عنه ،فصار مغفوالً عنه ،وكثري من الناس ّ
رجب أفضل من صيامه ألنه شهر حرام؛ وليس كذلك..
فأينَّ
 -وعن السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت :ذكر لرسول هللا  انس يصومون رجباً ،فقالَّ ( :

همَّمنَّشعبان) ،ويف قوله( :يغفلَّالناسَّعنهَّبنيَّرجبَّورمضان)إشارة إىل أن بعض ما يشتهر فضله

من األزمان أو األماكن أو األشخاص قد يكون غريه أفضل منه؛ إما مطلقاً أو خلصوصيّة فيه ال يتفطّن هلا
أكثر الناس .فيشتغلون ابملشهور عنهِّّ ،
ويفوتون حتصيل فضيلة ما ليس مبشهور عندهم .وفيه دليل على
استحباب عمارة أوقات غفلة الناس ابلطاعة ،وأن ذلك حمبوب هلل عز وجل،كما كان طائفة من السلف
ابلصالة ويقولون :هي ساعة غفلة ..وكذلك فضل القيام يف وسط الليل؛
يستحبون إحياء ما بني العشاءين ّ

إنَّاستطعتَّأنَّتكونَّممنَّيذكرَّهللاَّيفَّتلكَّ
َّ
لشمول الغفلة ألكثر الناس فيه عن الذكر ،وقد قال (:

الساعةَّفكن).
معىن آخر ،وهو أنه تنسخ فيه
 ويف جممع الزوائد للهيثمي :قد روي يف صيام النيب  شعبان ًاآلجال ،فروي إبسناد فيه ضعيف عن السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت :كان أكثر صيام النيب  يف
كتبَّفيهَّمللكَّاملوتَّ
َّ
شعبان ،فقلت :اي رسول هللا أرى أكثر صيامك يف شعبان ،قال( :إنَّهذاَّالشهرَّيُ
منَّيقبضَّ،فأانَّالَّأحبَّأنَّينسخَّإمسيَّإالَّوأانَّصائم) [وقد روي ُمرسالً]..
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قطعَّاآلجالَّمنَّشعبانَّإىلَّشعبانَّحىتَّإنَّالرجلَّلينكحَّويولدَّ
َّ
 ويف حديث آخر مرسل( :تُلهَّ،ولقدَّخرجَّامسهَّيفَّاملوتى).
ورّمبا أخر
 وقد روي يف ذلك معىن آخر :وهو أن النيب  كان يصوم من كل شهر ثالثة أايمُ ،ذلك حىت يصوم شعبان ،وقد ورد ذلك عن السيدة عائشة رضي هللا عنها ..وخرجه الطرباين  -أي :قد
يكون صومه يف بعض الشهور ال يبلغ ثالثة أايم  ،فيكمل ما فاته من ذلك يف شعبان -فمن دخل عليه
ِّ
يكمل نوافل صيامه بني
شعبان ،وقد بقي عليه من نوافل صيامه يف العام استُ َّ
حب له قضاؤها فيه حىت ّ

الرمضانني.
معىن آخر :وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئال يدخل يف
 وقد قيل يف صوم شعبان ًمترن على الصيام واعتاده ،ووجد بصيام شعبان قبله حالوة
صوم رمضان على مشقة وكلفة ،بل يكون قد ّ
الصيام ول ّذته ،فيدخل يف صيام رمضان بقوة ونشاط.
* وملا كان شعبان كاملقدمة لرمضان ُش ِّرع فيه ما يشرع يف رمضان من الصياموقراءة القرآن؛ ليحصل
على التأهب لتلقي رمضان ،وتراتض النفوس بذلك على طاعة الرمحن ..وروي إبسناد ضعيف عن سيدان

كاةَّأمواهلمَّ
َّ
أنس  قال(:كانَّاملسلمونَّإذاَّدخلَّشعبانَّأكبُّواَّعلىَّاملصاحفَّفقرؤوهاَّ،وأخرجواَّز
تقويةَّللضعيفَّواملسكنيَّعلىَّصيامَّرمضان).
 قال احلسن بن سهيل ":قال شعبان :اي رب جعلتين بني شهرين عظيمني ،فما يل؟ قال:جعلتفيك قراءة القرآن".
اي من ّفرط يف األوقات الشريفة وضيّعها ،وأودع األعمال السيئة ،وبئس ما استودعها
وهذاَّشهرَّشعبانَّاملبارك
َّ
مضىَّرجبَّوماَّأحسنتَّفيهََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

احذرَّبوار َّك
عَّاألوقاتَّجهَلَََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحبرمتهاَّأفقَّو
َّ
فياَّمنَّضي
َ
َّمنكَّدار َّك
فسوفَّتفارقَّاللذاتَّقهراَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوخيليَّاملوتَّكرها
َ
تداركَّماَّاستطعتَّمنَّاخلطاَيََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِ
بتوبة ٍ
َّواجعلَّمدار َّك
َّخملص
َ
َ
ائمَّمنَّتدار َّك
علىَّطلبَّالسَلمةَّمنَّجحيمََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّفخريَّذويَّاجلر
َ
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خرج اإلمام أمحد وأبو داوود والرتمذي والنّسائي وابن ماجه وابن حبّان
* ويفَّذكرَّنصفَّشعبانّ :
يف صحيحه ..عن النيب  قال(:إذاَّانتصفَّشعبانَّفَلَّتصومواَّحىتَّرمضان) وصححه الرتمذي.
 اختلف العلماء يف صحة هذا احلديث ،مث يف العمل به؛ فمنهم من قال :أنه حديث منكر ومنهم من قال :أنه منسوخ.. وقد أخذ به آخرون منهم الشافعي وأصحابه ،وهنوا عن ابتداء التطوع ابلصيام بعد نصف شعبان،ملن ليس له عادة ،ووافقهم بعض املتأخرين.
 فأما صيام يوم النصف منه :فغري منهي عنه؛ فإنه من مجلة األايم البيض الغر املندوب إىل صيامهامن كل شهر ،وقد ورد األمر بصيامه من شعبان خبصوصه؛ ففي سنن ابن ماجه  -إبسناد ضعيف -عن
سيدان علي عن النيب (:إذاَّكانتَّليلةَّنصفَّشعبانَّفقومواَّليلهاَّ،وصومواَّهنارهاَّ،فإنَّهللاَّتعاىلَّ
َّ[يل]َّفأغفرَّلهَّ،أالَّمسرتزقَّفأرزقهَّ،
َّ
ينزلَّفيهاَّلغروبَّالشمسَّإىلَّمساءَّالدنياَّ،فيقولَّ:أالَّمستغفر
ٌ

أالَّمبتلىَّفأعافيهَّ،أالَّكذاَّأالَّكذاَّ،حىتَّيطلعَّالفجر)...
 وروى البيهقي بسند جيد فقال :عن السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت :قام رسول هللا  ليلةًفصلى وسجد وأطال السجود حىت ظننت أنه قد قبض ..فلما رأيت ذلك قمت وحركت أانمله فتحرك،

ذَّبرضاكَّمنَّسخطكَّ،ومبعافاتكَّمنَّعقوبتكَّ،وأعوذَّبكَّ
َّ
اللهمَّإانَّنعو
َّ
فرجعت ،فسمعته يقول( :
منكَّالَّأحصيَّثناءَّعليكَّأنتَّكماَّأثنيتَّعلىَّنفسك) فلما سلّم ،قال يلَ (:يَّعائشةَّأظننتَّأنَّ

رسولَّهللاََّّقدَّخاسَّبك) ..فقال :ال وهللا اي رسول هللا ،ولكين ظننت أنك قد قبضت [أي لطول

سجوده وعدم حتركه]؛ فقال رسول هللا  :أتعلمني أي ليلة هذه؟ قلت :هللا ورسوله أعلم .قال(:إهناَّليلةَّ
النصفَّمنَّشعبانَّ،يطلعَّهللاَّعزَّوجلَّفيهاَّعلىَّعبادهَّفيقولَّ:أالَّهلَّمنَّمستغفرَّفأغفرَّله؟َّ..أالَّ
ِ
رَّأهلَّاألحقادَّكماَّهم)...
َّ
هلَّمنَّسائلَّفأعطيه؟َّ..أالَّهيَّمنَّداعَّفأستجيبَّله؟َّ..ويؤخ

لعَّإىلَّ
َّ
وخرج اإلمام أمحد من حديث سيدان عبد هللا بن عمرو عن النيب ( :إنَّهللاَّليط
 ّخلقهَّليلةَّالنصفَّمنَّشعبانَّفيغفرَّلعبادهَّإالَّاثننيَّ:مشاحنَّ،أوَّقاتلَّنفس).
* وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام يعظموهنا وجيتهدون فيها يف العبادة؛ وعنهم

أخذ الناس فضلها وتعظيمها.
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 وقال الشافعي :بلغنا أن الدعاء يستجاب يف مخس ليال :ليلة اجلمعة ،والعيدين ،وأول رجب،ونصف شعبان..
 وروي عن كعب قال :إن هللا يبعث ليلة النصف من شعبان جربيل عليه السالم إىل اجلنة فيأمرهاأن تتزين ،ويقول ":إن هللا تعاىل قد أعتق يف ليلتك هذه عدد جنوم السماء ،وعدد ّأايم الدنيا ولياليها،
وعدد ورق الشجر ،وزنة اجلبال ،وعدد ِّّ
الرمال".
 وعن عطاء بن يسار قال ":ما من ليلة بعد القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان ،ينزل هللاتبارك وتعاىل إىل السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم ،إال ملشرك أو مشاحن أو قاطع رحم"
فيا من أعتق فيها من النار هنيئاً لك هذه املنحة اجلسيمة ،واي أيها املردود فيها ،جرب هللا مصيبتك،
فإهنا مصيبة عظيمة..

ِ
وماَّأانَّمنَّتضييعَّعمريَّيفَّشكَّ
بكيتَّعلىَّنفسيَّوحقَّيلَّالبكاَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ
ُ

َّإينَّيفَّصنيعيَّحمسنَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّفإينَّيفَّقويلَّلذلكَّذوَّإفك
ٌَّ
لئنَّقلت
ُ
نصف َِّهَََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِ
ليايلَّشعبانَّوليلةَّ ِ
ٍ
أبية ٍ
َّيلَّص ِك َّي
َّحالَّقدَّتنز َل َ
َِّ
لعلَّإلهَّاخللقَّيسمحَّابلفك
وحقيَّلعمريَّأنَّأدميَّتضرعيََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُّ

يتفرغ يف تلك الليلة لذكر هللا تعاىل ودعائه بغفران الذنوب ،وسرت العيوب،
 فينبغي للمؤمن أن ّوتفريج الكروب ،وأن يكثر من الصالة على النيب  لتكون له نوراً وإماماً يوم القيامة ،وأن يق ِّّدم على
ذلك كله التوبة؛ فإن هللا تعاىل يتوب فيها على من يتوب ،وإن العارفني ابهلل لينصحون بقراءة سورة يس
ثالث مرات بني صالة املغرب والعشاء ،وكلما قرأ مرة دعا بدعاء ليلة النصف من شعبان وهو":اللهم اي
مين عليه ،اي ذا اجلالل واإلكرام ،واي ذا الطّول واإلنعام ،ال إله إال أنت؛ ظهر الالجئني ،وجار
املن وال ُّ
ذا ّ
علي يف
املستجريين ،وأمان اخلائفني ..اللهم إن كنت كتبتين عندك شقياً أو حمروماً أو مطروداً أو ّ
مقرتاً ّ
الرزق ،فامح اللهم بفضلك شقاويت وحرماين وطردي وإقتار رزقي ،واجعلين سعيداً مرزوقاً موفقاً للخريات.
املكرم ،اليت يفرق فيها كل أمر حكيم ويربم ،أن تكشف
إهلي ابلتجلي األعظم يف ليلة النصف من شعبان ّ
عنا من البالء والوابء ما نعلم وما ال نعلم ،وما أنت به أعلم إنك أنت األعز األكرم ،وصلى هللا علي سيدان
حممد وعلى آله وصحبه وسلم...
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فأشرفَّهذاَّالشهرَّليلةُ ِ
َّنصف ِهَّ
فقمَّليلةَّالنصفَّالشريفَّمصلياَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُ
صفَّغافَلَََََََّّّّّّّوقدَّنسختَّفيهَّصحيفةُ ِ
فكمَّمنَّفىتَّقدَّابتَّيفَّالنِ
َّحتف َِّه
َّ

فبادرَّبفعلَّاخل ِريَّقبلَّانقضائهََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّوحاذرَّهجومَّاملوتَّفيهَّبصرفِ ِهَّ
ِ
ِ
َّمنهَّبلطف َِّه
َّعندَّالكرب
لتظفر
ومهاَّهللَّوأحسنَّ َّ
وصمَّيَ َ
رجاءهَََََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َ
ويتعني على املسلم أن جيتنب الذنوب اليت متنع من املغفرة ،وقبول الدعاء يف تلك الليلة؛ كالشرك،
 ّوقتل النفس ،والزان والشحناء.
 وإن من أفضل األعمال :سالمة الصدر من أنواع الشحناء كلها ،لعموم املسلمني ،وإرادة اخلريِ
ينَّ
حيب لنفسه ،وقد وصف هللا تعاىل املؤمنني عموماً أبهنم يقولونَ :والذ َ
حيب هلم ما ّ
هلم ونصيحتهم ،وأن ّ
َّيفَّقُلُوبِنَ ِ
ِ ِِ
اَّغ َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ينَّ
ََّتْ َع ْل ِ َّ
َّوَال َ
َّسبَ ُق َ
ين َ
َجا ُؤواَّمنَّبَ ْعده ْمَّيَ ُقولُو َن َ
َلَّللذ َ
وانَّ ِاب ِِْلميَان َ
اَّوِِِل ْخ َواننَاَّالذ َ
َّرب نَاَّا ْغف ْرَّلَنَ َ
يم]احلشر[ 10
وفَّرِح ٌَّ
َّرُؤ ٌ
واَّرب نَاَّإِن َ
َ
كَ
آمنُ َ
*َّأماَّماَّوردَّيفَّصيامَّآخرَّشعبان :ففي الصحيحني عن سيدان أيب هريرة  قال :قال رسول
هللا(:الَّتقدمواَّرمضانَّبيومَّأوَّيومنيَّإالَّمنَّكانَّيصومَّصوماَّفليصمه)...

 فصيام آخر شعبان له ثالثة أحوال:منهي عنه..
أحدها :أن يصومه بنية الرمضانية احتياطا لرمضان ،فهذا ٌّ
فجوزه اجلمهور وهنى عنه من
والثاين :أن يُصام بنية النذر أو قضاء عن رمضان أو كفارة وحنو ذلكّ ،
أمر ابلفصل بني شعبان ورمضان بفطر يوم مطلقاً..
 وحمكي كراهته أيضاً عن أيب حنيفة والشافعي [..وفيه نظر]والثالث :أن يُصام بنية التطوع املطلق ،فكرهه من أمر ابلفصل بني شعبان ورمضان؛ ومنهم احلسن..
وفرق الشافعي واألوزاعي وأمحد وغريهم بني أن يوافق عادةً أو ال  ..فال يكره إال عند
ّ
ورخص فيه مالكّ ،
ابلصيام بعد نصف شعبان؛ فإنه ينهى عنه إال أن يبتدئ الصيام قبل النّصف مث
من كره االبتداء ابلتطوع ّ
يصل برمضان...
اجلهال أ ّن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام األكل لتأخذ النفوس حظّها من
ظن بعض ّ
ولرّمبا ّ
الشهوات قبل أن متنع من ذلك ابلصيام فقال:
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فواصلَّشربَّليلكَّابلنهار
َّ
إذاَّالعشرونَّمنَّشعبانَّولتََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
والَّتشربَّأبقداحَّصغا ٍَّرَََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفإنَّالوقتَّضاقَّعلىَّالصغار

املبني.

وهذا كله خطأ وجهل ممّن ظنّه..
احملرمات ،وهذا هو اخلسران
ورمبا مل يقتصر البعض منهم على اغتنام الشهوات املباحة ،بل يتع ّدى إىل ّ

 -حنن كلنا حباجة إىل أن ننتهز فرص جتليات هللا على عباده ابلرمحة؛ حنن كما تعلمون مثقلون

ابألوزار ،ولسنا منلك واحلالة هذه سوى أن نغتنم هذه األوقات اليت أنبأ عنها رسول هللا  ...واليت يتجلّى
هللا عز وجل هبا على عباده ابلرمحة ،ليس لنا من سبيل سوى أن ننتهز هذه الفرص فنتعرض لرمحة هللا..
نتعرض ملغفرته ..نتعرض إلكرامه..
أكف الضراعة واالفتقار إليه داعني متضرعني أن خيفف هللا عز وجل عنا من أعباء ذنوبنا،
ونبسط َّ
وأن يكرمنا ابلعفو والعافية التامة ،وأن يرحم أمة سيدان حممد  مما قد أصاهبا..
 أأتمل وأنظر يف رمحة هللا عز وجل :املفروض أن يكون العبد املسرف على نفسه ،املثقل ابألوزار،هو السبّاق إىل ابب هللا عز وجل يطرقُه ويستجدي منه املغفرة والصفح ..ولكن األمر جيري على العكس
من ذلك؛ هللا عز وجل هو الذي يالحق عباده ..هو الذي يالحق التائهني املعرضني الغافلني الغارقني يف
غيِّّهم ..يدعوهم إىل أن يعودوا فيصطلحوا معه ..يدعوهم إىل أن يعودوا فيج ِّّددوا البيعة له ،يدعوهم إىل أن
ط عنهم من أوزارهم وآصارهم...
يعودوا إىل رحابه لريمحهم ويغفر هلم وليح ّ
وإهنا لظاهرةٌ جتعل اإلنسان يذوب خجالً من هللا ،بل حمبة هلل عز وجل أن يالحق هللا عز وجل
عباده الشاردين التائهني العاصني العاكفني على أوزارهم يف مثل هذا الشهر املبارك ليقول هلم :أما آن لكم
أن تعودوا ،أما آن لكم أن ترفعوا رؤوسكم عن الغي قبل أن تنتهي الفرصة وحيني املعادَّ ..أَََل ِ ِ ِ
ينَّ
َْ
ََّيْنَّللذ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َنََّتْ َشع َّقُلُ ُ ِ ِ
الَّ
ب َّمنَّقَ ْب ُل َّفَطَ َ
ين َّأُوتُواَّالْكتَا َ
آمنُواَّأ َ َ
َ
َّوَال َّيَ ُكونُواَّ َكالذ َ
َّوَماَّنَ َز َل َّم َن َّا ْْلَِق َ
وُبُ ْم َّلذ ْك ِر َّاَّلل َ
وُبمَّوَكثِري َِّم ْن همَّفَ ِ
اس ُقو ََّن] احلديد[16
َعلَْي ِه ُم ْ
َّاأل ََم ُدَّفَ َق َس ْ
تَّقُلُ ُُ ْ َ ٌ ُ ْ
أجل صور رمحة هللا عز وجل بعباده ،ولكين إذ أقول هذا أيتها األخوات ال أعين ما
تلك صورةٌ من ِّّ
قد يفهمه بعض الناس من أ ّن املسلم يغنيه أن يلتفت إىل هللا عز وجل يف مثل هذه الفرص فيتزود لنفسه
7
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ابلكثري أو القليل من رمحات هللا عز وجل ومغفرته ،حىت إذا زالت هذه الفرصةوانطوت عاد مرة أخرى إىل
كن أن تفهمن هذا ..إن فرص هللا عز وجل متوالية ومتسلسلة ومرتابطة ،وتلك صورة
شروده واحنرافهّ ..إاي ّ
أخرى من صور رمحة هللا عز وجل بعباده ،ينبغي لإلنسان أن يعاهد هللا عز وجل أن يقبل إليه إقباالً دائماً
ني] احلجر[[99أي املوت] ..ينبغي للعبد الذي آمن ابهلل أن
كَّالْيَ ِق َُّ
ََّيْتِيَ َ
َّرب َ
ك َ
َّحىت َ
وال يدبرَ  :وا ْعبُ ْد َ
يعقد صفقة مبايعة مع هللا عز وجل تتضمن معىن قوله تعاىل  :قُلَّإِ َّنَّصَلَِِتَّونُس ِكيَّوَْحميايَّوممََ ِاِت ِ ِ
ََّّللَّ
َ َ ُ َ َ ََ
ْ
ّ
َر ِ
نيَّ] األنعام[162
بَّال َْعال َِم ََّ
يدي عن التوجه إىل رحابك..
لن ألتفت عنك  ..لن أعرض عنك ..لن أطرق غري اببك ..لن تعود ّ
كل مسلم ومسلمة منا ربّه سبحانه وتعاىل ..وما جيوز وما ينبغي لإلنسان أن يلتقط
هكذا ينبغي أن يبايع ٌ
فرصاً تلوح أمامه يف حياته ليقبل فيها على هللا ،وليغسل كيانه من األدران واآلاثم،..مث يعود مرة أخرى
ليثقل ظهره أبمثاهلا يف انتظار فرصة آتية قادمة ،لعل الفرصة ال أتيت ..لعل املوت يكون سباقاً إلينا..
 ينبغي أن نعلم أن عبوديتنا هلل عز وجل ال تظهر وختتفي ،وعبوديتنا هلل عز وجل هوية دائمة التتحول قط ..ومن مثَّ فينبغي أن تكون عبادتنا هلل عز وجل دائمة مستمرة ..والعبادة تتنوع ..ولكن أول
أنواع العبادة وأقدسها( :الدعاء الضارع) ..التوجه إىل هللا عز وجل ابلدعاء الضارع ..الدعاء الضارع دائماً،
ال الدعاء الضارع عندما تطوف ابإلنسان مصائب ورزااي ونوائب ..ال ..اإلنسان ما دام عبداً هلل فهو يف
كل حلظة حباجة إىل عناية هللا تعاىل ،ومن مثَّ فهو حباجة يف كل حلظة إىل أن َمي ّد يد االفتقار واملسألة إىل
ِ
َّخمْلِ ِ
َّول َْوَّ َك ِرهََّاَّلْ َكافِ ُرو ََّن ] غافر [14هذا كالم هللا سبحانه وتعاىل ،وما
هللا..فَا ْدعُواَّاَّللَ ُ
صَ
ين َ
نيَّلَهَُّالد َ
ٍ
ينبغي لإلنسان أن يكون كما قال هللا عز وجلَ  :وِم َنَّالن ِ
ريَّ
َّمنَّيَ ْعبُ ُدَّاَّللَ َ
ىَّح ْرفَّفَِإ ْنَّأ َ
َّعلَ َ
اس َ
َصابَهَُّ َخ ٌْ
ِ
ِِ
َّو ْج ِه ِه َّ َخ ِس َر َّ ُّ
َّاخلُ ْس َرا ُنَّ
َّه َو ْ
َّو ْاآل ِخ َرةَ َّ َذلِ َ
ب َ
ك ُ
َّوإِ ْن َّأ َ
الدنْ يَا َ
َّعلَى َ
اط َْمأَن َّبه َ
َصابَ ْتهُ َّف ْت نَةٌ َّان َقلَ َ
ني] احلج[11
ال ُْمبِ َُّ
 ما ينبغي أن تكون يف حالة تذكر هللا ..ويف حالة أخرى تتيه عن هللا عز وجل ..حنن يف كلاألحوال عبيد هلل عز وجل ..ومصريان يف كل األحوال معلَّق على كرم هللا سبحانه وتعاىل ولطفه وإحسانه..
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مروا بواحة من العافية والنعم نسوا هللا ..وإن مل ينسوه تصوروا أبهنم ليسوا حباجة
ويف الناس من إذا ُّ
ادهلم ّّ َّ اخلطب ،وإذا
إىل أن ميدوا يد املسألة إىل هللا ألهنم ال يعانون من مصيبة وال من مشكلة؛ فإذا َّ
غابت النعم ،،تذكروا عندئذ أهنم حباجة إىل هللا ..هذا مظهر من مظاهر اللؤم أيتها األخوات..
أان ما دمت عبداً فأان يف كل األحوال حمتاج إىل أن َّ
أمد يد املسألة إىل هللا؛ إن كنت يف نعمة وعافية
علي نعمك ،ال تفقدين هذا اإلكرام الذي متتعين به.
ورغد عيش ،فأان حباجة إىل أن أقول :اي رب أبق َّ
 وإن رأيت َّأن هذه النعمة تزول ،فأان أيضاً حباجة إىل أن أسأل هللا عز وجل وأقول له :اي رب
عرفين نعمك بدوامها ،وال تعرفين إايها بفقدها..
فعلي أن أنظر إىل أولئك الذين ابتالهم
 -وإن رأيت أ ّن هللا عز وجل قد أحاطين بعنايته وإبكرامه َّ

ض ُك ْمَّ
هللا عز وجل ،وأعلم أن هللا عز وجل جعل عباده بعضهم فتنة لبعض ..وصدق هللا القائلَ :و َج َعلْنَاَّبَ ْع َ
كَّب ِ
ضَّفِ ْت نَةَّأَتَ ْ ِ
لِبَ ْع ٍ
صرياَّ] الفرقان ..[20إذن يف كل حلظة حنن حباجة إىل أن نسأل هللا
َّربُّ َ َ
َّوَكا َن َ
صِبُو َن َ

عز وجل؛ إن مل نسأله ألنفسنا فلنسأله إلخواننا ..فلندع هللا إلخواننا وأخواتنا الذين ننظر أو نسمع أنباء
املصائب اليت تتهاوى عليهم ،وهلل عز وجل يف كل شيء حكمة..

واملسلمونَّكاجلسدَّالواحدَّإذاَّاشتكىَّمنهَّ
َّ
ترى هل يطبّق املسلمون معىن كالم رسول هللا :

عضوَّتداعىَّلهَّسائرَّاجلسدَّابلسهرَّواْلمى ،..وهل يشتكي العامل كله ويئن كما يئن املسلمون يف
فلسطني وغريها من سائر بقاع املسلمني ،أم إننا نسرح ومنرح وأنكل ونلهو وننام ملء أعيننا ،وال يهمنا
هذا األمر بشكل من األشكال ،أو يهمنا بقدر احلديث تعزية وتسلية وإرجاءً للوقت..
 هذه األمور ينبغي أن نكون على بيّنة منها  -ال سيما يف هذا الشهر املبارك  -وحنن على يقنيسالح ٍ
ماض يستعمله عباد هللا املؤمنون الستنزال النصر والفرج من هللا عز وجل هو سالح
أ ّن أقوى
ٍ
االلتجاء إىل هللا عز وجل ..وسالح الدعاء الدائم والدائب على أبواب هللا سبحانه وتعاىل بعد التوبة
واإلانبة واإلخالص هلل ..كما قال سبحانه وتعاىل :فَا ْدعُوا َّاَّلل ُ ِ
صني َّلَهُ ِ
َّول َْو َّ َك ِرهََّ
َّالد ََّ
َّخمْل ِ َ
َ
ين َ
الْ َكافِ ُرو ََّن] غافر[14هللا عز وجل َو َع َد ،وال شك أن وعده ُمنَ فَّذ ..وصدق هللا القائلَ :سنُ ل ِْق ِ
يَّيفَّ
َّالر ْعب َِّمبَا َّأَ ْشرُكواْ ِ ِ
ِ
قُلُ ِ ِ
ار َِّ
ىَّ
َّمثْ َو َّ
س َ
َّما َّ ََلْ َّيُنَ ِز ْل َّبِه ُ
َّابَّلل َ
َّوَمأ َْو ُاه ُم َّالن ُ َ
َّس ْلطَاان َ
وب َّالذ َ
ينَّ َك َف ُرواْ ُّ َ
َ
َّوب ْئ َ
ني] آلعمران[151
الظالِ ِم ََّ
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هذا وع ٌد قاطع من هللا عز وجل ..وعده انفذ ،ولكن هللا عز وجل يريد أن يسمع من عباده الضراعة،
ذل عبوديتهم هلل عز
يريد أن يسمع من عباده حديث الشكوى ،يريد أن يسمع من عباده ما يدل على ِّّ
وجل ،ويريد من عباده قبل ذلك أن يتوبوا ،وأن يؤوبوا وأن يصلحوا ما بينهم وبني موالهم عز وجل.
أسأل هللا عز وجل أن يرزقنا صدق التوبة واإلانبة ،وأن يعيدان إىل رحابه ،وأن جيعلنا ممن يلتصق
أبعتاب كرمه وجوده داعني متضرعني ملتجئني ابنكسار .واحلمد هلل رب العاملني..
اجع:
املر َّ

 لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف. بعض خطب اجلمعة لألستاذ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي. بعض كتب صحاح احلديث (جممع الزوائد -كنز العمال -الصحاح وغريهم). سري أعالم النبالء للذهيب. -بعض الدروس (اليت كتبتُها من فم بعض اآلنسات الفاضالت هلذه املناسبة).
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