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 شعباننلنف  ن  ابختتص تنبيهات 
 ب  ضحوي انلظفرييخانلد 

 
، ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنوُ  َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا،  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ

ََّل َمْن يَ ْهِدِه هللُا َفََل ُمِضلَّ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأن َّلَّ إَِلَو ِإَّلَّ هللُا َوْحَدُه 
ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّلِلََّ َحقَّ تُ َقاتِِو َوََّل  مًَّدا َعْدُدُه َوَرُسولُُو، َشرِيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ مَُ 
 . ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 

 ِعَداَد هللِا:
ان أ، فهل أعددان العدة للصاحلات وىيرمضانأَيم نصف من شعدان وأزفت اقرتب القد ىا 

فاتك الصيام أم  األنفس لفعل اخلريات، ىل صمت من شعدان شيئا فعملت بسنة نديك 
كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يكثر من عداد هللا  هذا الشهر ف، نصيبفيو فإليو ِبدر، وليكن لك من اخلري 

في الصحيحني َعْن ف ،يصوم من غريه من الشهورفكان يصوم من شعدان ما َّل  الصيام فيو؛
َها قَاَلتْ  اّلِلَِّ َصلَّى اّلِلَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم َيُصوُم َحَّتَّ نَ ُقوَل ََّل يُ ْفِطُر  َكاَن َرُسولُ  َعاِئَشَة َرِضَي اّلِلَُّ َعن ْ

ْهٍر َويُ ْفِطُر َحَّتَّ نَ ُقوَل ََّل َيُصوُم َفَما رَأَْيُت َرُسوَل اّلِلَِّ َصلَّى اّلِلَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم اْسَتْكَمَل ِصَياَم شَ 
على  صر ترفع فيو األعمال فاح وىو شهر، (اًما ِمْنُو ِف َشْعَدانَ ِإَّلَّ َرَمَضاَن َوَما رَأَيْ ُتُو َأْكثَ َر ِصيَ 

ََي َرُسوَل اّلِلَِّ َلَْ أََرَك َتُصوُم َشْهرًا ِمْن  :قُ ْلتُ  :َزْيٍد قَالَ  فعن ُأَساَمة ْبن، زَيدهتا وإحساهنا
الشُُّهوِر َما َتُصوُم ِمْن َشْعَداَن قَاَل: ))َذِلَك َشْهٌر يَ ْغُفُل النَّاُس َعْنُو بَ نْيَ َرَجٍب َوَرَمَضاَن َوُىَو 

أمحد َعَمِلي َوَأاَن َصائٌِم(( ]رواه  َشْهٌر تُ ْرَفُع ِفيِو اأْلَْعَماُل ِإََل َربِّ اْلَعاَلِمنَي َفُأِحبُّ َأْن يُ ْرَفعَ 
 [.وحسنو األلداين النسائيو 

 هللا:عداد 
تقدم قدل رمضان ِبلتطوع ِبلصيام بيوم أو يومني دلن ليس لو اللو يكره َل يصم فإنو ومن 
ر آخوصادف ذلك أو القضاء والكفارة أما من كان لو عادة كصيام اَّلثنني واخلميس ، عادة

ثدت ِف الصحيحني عن أيب ىريرة هنع هللا يضر، عن النيب صلى هللا  دلافإنو جيوز لو صيامو، شعدان 
 ،كان يصوم صوما  رجليومني، إَّل  وَّليوم صوم عليو وسلم قال : "َّل تقدموا رمضان ب

رضي هللا  قال عمار ،وىو آخر يوم من شعدان عن صيام يوم الشك  ىوذلذا هن ،فليصمو"
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]رواه أبو داود  "و الناس فقد عصى أِب القاسم فيمن صام اليوم الذي يشك  " عنو:
 .والرتمذي وصححو األلداين[

 هللا:عداد 
قدل دخول  صيامومن كان عليو قضاء من رمضان ادلاضي فيجب عليو ادلدادرة إَل و 

رمضان، فعلى األب والزوج أن يذكر زوجتو وأوَّلده بقضاء ما فاهتم، فإن كثريا من الناس 
يتساىلون ويتناسون حَّت يدخل عليهم رمضان فيرتتب على ىذا التسويف والتساىل اإلمث 

َها تَ ُقوُل : َكاَن َيُكوُن َعَليَّ الصَّْوُم َعْن َأيب َسَلمَ  والكفارة. َة قَاَل : َسَِْعُت َعاِئَشَة َرِضَي اّلِلَُّ َعن ْ
قال احلافظ ابن . [رواه الدخاري ومسلم] ِمْن َرَمَضاَن َفَما َأْسَتِطيُع َأْن أَْقِضَيُو ِإَّل ِف َشْعَداَن .

 القضاء حَّت يدخل ويؤخذ من حرصها على ذلك ِف شعدان أنو َّل جيوز أتخري) حجر:
 (.رمضان آخر

آلخرة، إن أحسنت فيها ا طريقفأقدلوا عداد هللا على هللا بقلوبكم وأعمالكم، فالدنيا 
 وإن أسأت فيها خدت وخسرت. ،أفلحت

 .أقول ما تسمعون، وأستغفر هللا يل ولكم من كل ذنب، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم
 اخلطبة انلثانية

 َوَأْش  َهدُ  ،دَ  َع ُى  َداهُ ت َّ ا نِ َوَعلَ  ى آلِ  ِو َوَص  ْحِدِو َوَم   ،َوالصَّ  ََلُة َوالسَّ  ََلُم َعلَ  ى َرُس  وِل هللاِ  ،احلَْم  ُد ّلِلَِّ 
ُ َوْح  َّلَّ لَ  َو إِ  إِ َأن َّلَّ   َرمْحَ  ةً  َوَرُس  ولُُو الَّ  ِذي أَْرَس  َلُو َربُّ  وُ  هُ َأنَّ ُمَمَّ  ًدا َعْد  دُ  ََّل َش  رِيَك لَ  ُو، َوَأْش  َهدُ  هُ دَ  اّلِلَّ

 .اَلِمنيَ عَ لِلْ 
 :ا بَ ْعدُ مَّ أَ 
 اُه.ُه وََكفَ رَ اُه، َوَنصَ َوقَ  ات ََّقى هللاَ  نِ ، َفمَ تَ َعاََل  َونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى هللاِ  -ِعَداَد هللاِ – مْ يكُ وصِ أُ فَ 

 هللا:عداد 
م ا ينحرف ون ب و ع ن من موسم من مواسم الطاعات وإَّل وجتد من أىل الد دع واألى واء ما 

ي  وم وليل  ة النص  ف م  ن ش  عدان،   دع ِف، وم  ن ذل  ك م  ا  دثون  و م  ن الد  وطري  ق الص  حابة الس  نة
م ن ش عدان، ويص يو يومه ا ِبلص يام، ول يس عل ى ذل ك دلي ل ددعة اَّلحتفال بليلة النص ف ك

َّل جي  وز اَّلعتم  اد وبعض  ها موض  وع جي  وز اَّلعتم  اد علي  و، وق  د ورد ِف فض  لها أحادي    ض  عيفة 
أم  ا م  ا ورد ِف فض  ل الص  َلة فيه  ا، فكل  و موض  وع، كم  ا ند  و عل  ى ذل  ك كث  ري م  ن أى  ل عليه  ا. 
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داً م   ن مش   يختنا وَّل فقهائن   ا وروى اب   ن وض   اح ع   ن زي   د ب   ن أس   لم، ق   ال: م   ا أدركن   ا أح   ، العل  م
يلتفتون إَل النصف من شعدان، وَّل يلتفتون إَل حدي  مكحول، وَّل ي رون ذل ا فض َلً عل ى م ا 
س   واىا(. وقي   ل َّلب   ن أيب مليك   ة: إن زَيدا النم   ريي يق   ول: )إن أج   ر ليل   ة النص   ف م   ن ش   عدان  

 .كأجر ليلة القدر، فقال: لو َسعتو وبيدي عصا لضربتو( وكان زَيد قاصاً 
ومم ا تق دم م ن اآلَيت واألحادي   وك َلم احة الشي  عددالعزيز بن ِبز رمحو هللا: )َسقال 

أى   ل العل   م، يتض   حل لطال   ب احل   ق أن اَّلحتف   ال بليل   ة النص   ف م   ن ش   عدان ِبلص   َلة أو غريى   ا، 
ويصيو يومها ِبلصيام بدع ة منك رة عن د أكث ر أى ل العل م، ول يس ل و أص ل ِف الش رع ادلطه ر، 

طال  ب احل  ق ِف ى  ذا الد  اب  ب  ل ى  و مم  ا ح  دث ِف اإلس  َلم بع  د عص  ر الص  حابة  ، ويكف  ي
[ وم   ا ج   اء ِف معناى   ا م   ن 3وغ   ريه ق   ول هللا ع   ز وج   ل: اْليَ    ْوَم َأْكَمْل   ُت َلُك   ْم ِدي   َنُكْم ]ادلائ   دة:

: من أحدث ِف أمران ى ذا م ا ل يس من و فه و رد وم ا ج اء ِف معن اه م ن ملسو هيلع هللا ىلصاآلَيت، وقول النيب 
: َّل يص   وا ليل   ة ملسو هيلع هللا ىلصرس   ول هللا  لاألحادي    ، وِف ص   حيحل مس   لم ع   ن أيب ىري   رة هنع هللا يضر ق   ال: ق   ا

إَّل أن يك  ون ِف ص   وم  اجلمع  ة بقي  ام م  ن ب  ني اللي  ايل وَّل يص   وا يومه  ا ِبلص  يام م  ن ب  ني األَيم
ك  ان يص  يو ش  يء م  ن اللي  ايل، بش  يء م  ن العد  ادة ج  ائزا، لكان  ت ليل  ة   فل  و ،يص  ومو أح  دكم

ألحادي      اجلمع    ة أوَل م    ن غريى    ا. ألن يومه    ا ى    و خ    ري ي    وم طلع    ت علي    و الش    مس، ب    نو ا
م  ن يصيص  ها بقي  ام م  ن ب  ني اللي  ايل، دل  ملسو هيلع هللا ىلصفلم  ا ح  ذر الن  يب  ،ملسو هيلع هللا ىلصالص  حيحة ع  ن رس  ول هللا 

 جيوز يصيو شيء منها بشيء م ن العد ادة، ذلك على أن غريىا من الليايل من ِبب أوَل، َّل
 .(إَّل بدليل صحيحل يدل على التخصيو

التواص     ل  يفعل     و بع       ادلس     لمني ِف محل     ة رس     ائل ع       ب     رام  وك     ذلك م     ن الد     دع م     ا
» أو «  وأس امكس امي» األلكرتونية، وذل ك قُدي ل منتص ف ش هر ش عدان، ش عارىا: ادلس امة 

فاح  ذروا عد  اد هللا م  ن الد  دع واع  د ت واجعل  وا عد  ادتكم لرب  ك عل  ى عل  م  ،«س  امتك فس  امي
، فم ا َل يك ن عن دىم دين ا وىدى وبصرية قائمة عل ى ال دليل م ن كت اب هللا وس نة رس ول هللا 

 ان خريا لسدقوان إليو.فَل يكون أبدا اليوم دينا، فلو ك


