شهر شعبان شهر الصيام والقرآن
خالد بن ضحوي الظفريي
ِ
ِ
ِِ
ومن سيِئ ِ
ات أ َْع َمالِنَا،
إِ َّن احلَ ْم َد َّّلِلََْ ،ن َم ُدهُ ونَ ْستَعِينُهُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ،ونَعُوذُ ِِبلل ِم ْن ُش ُروِر أَنْ ُف ِسنَا ِ ْ َ َ
ض َّل لَه ،ومن ي ْ ِ
ِ
من ي ه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
يك
ي لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَهَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ُ َْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َهاد َ
َّ ِ
لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
اّلِلَ َح َّق تُ َقاتِِه َوََّل ََتُوتُ َّن إََِّّل َوأَنْتُ ْم
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
َن ُُمَ َّمدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهَُ ،
﴿َي أَي َها الذ َ
ُم ْسلِ ُمو َن﴾ [آل عمران .]102:أ ََّما بَ ْع ُد:
ِعبَ َاد هللاِ:
يتفضل على عباده مبواسم للطاعات تزيد فيها األجور واحلسنات فمن
فإن هللا عز وجل
ُ
يغنمها يفز ومن يتكاسل فيها يكن من اخلاسرين ،وها َنن عباد هللا قد دخلنا يف شه ٍر عظيم
 ،أَّل وهو شهر شعبان ،وهذا الشهر كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر من الصيام فيه؛
فكان يصوم من شعبان ما َّل يصوم من غريه من الشهور ويف الصحيحني [ عن عائشة رضي
هللا عنها قالت  :ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم استكمل صيام شهر قط إَّل رمضان
و ما رأيته يف شهر أكثر صياما منه يف شعبان ] زاد البخاري يف رواية  [ :كان يصوم شعبان
كله ] و ملسلم يف رواية  [ :كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إَّل قليَل ] وعنها وعن أم
سلمة قالتا  [ :كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصوم شعبان إَّل قليَل بل كان يصومه كله
] وعن أم سلمة قالت  [ :ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصوم شهرين متتابعني إَّل
شعبان ورمضان ] و قد رجح طائفة من أهل العلم منهم ابن املبارك وغريه  :أن النيب صلى هللا
عليه و سلم مل يستكمل صيام شعبان وإمنا كان يصوم أكثره و يشهد له ما يف صحيح مسل ٍم [
عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :ما علمته تعين النيب صلى هللا عليه و سلم صام شهرا كله إَّل
رمضان ] و يف الصحيحني عن بن عباس رضي هللا عنهما قال :ما صام رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم شهرا كامَل غري رمضان .
وهلذا ينبغي للمسلم أن يكثر من الصوم يف شعبان؛ أتسيا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
ول َِّ
واحتساِب لثواب هللا عز وجل ،فإن هللا سبحانه وتعاىل يقول﴿ :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف رس ِ
اّلِل
ْ َُ
اّلِلَ َكثِريا﴾ [األحزاب ،]21 :إما أن يصوم
اّلِلَ َوالْيَ ْوَم اآلَ ِخَر َوذَ َكَر َّ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو َّ
أْ
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يوما ويفطر يوما ،أو أَيما ويفطر أَيما ،أو أَيما كثريا متتابعة حىت يبقى يوما أو يومان على
رمضان مث يفطر؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم َّ -ل يصوم شهرا كامَل إَّل شهر
رمضان.
وذكر ابن جب وغريه أنه يلتحق يف الفضل بصيام رمضان لقربه منه وتكون منزلته من
الصيام مبنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها فيلتحق ِبلفرائض يف الفضل وهي تكملة
لنقص الفرائض وكذلك صيام ما قبل رمضان و بعده ،فكما أن السنن الرواتب أفضل من
التطوع املطلق ِبلصَلة ،فكذلك صيام ما قبل رمضان و بعده أفضل من صيام ما بَعُد منه،
ولذلك رجح بعض أهل العلم فضل صيامه على صيام شهر هللا احملرم.
ومن أسباب الصيام يف هذا الشهر أنه يغفل الناس فيه عن الطاعات وأنه ترفع فيه
األعمال واحلسنات إىل هللا تعاىل ،أسامة بن زيد قال قلت َ :ي رسول هللا مل أرك تصوم شهرا
من الشهور ما تصوم من شعبان قال( :ذلك شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان وهو
شهر ترفع فيه األعمال إىل رب العاملني فأحب أن يرفع عملي وأان صائم) .رواه النسائي وحسنه
األلباين.
و قد قيل :يف صوم شعبان معىن آخر :وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئَل
يكون يف صوم رمضان على مشقة و كلفة بل قد َترن على الصيام و اعتاده و وجد بصيام
شعبان قبله حَلوة الصيام و لذته فيدخل يف صيام رمضان بقوة و نشاط فكان شعبان
كاملقدمة لرمضان.
لكن يكره التقدم قبل رمضان ِبلتطوع ِبلصيام بيوم أو يومني ملن ليس له به عادة،
ملا ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه  ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال َّ " :ل
تقدموا رمضان بيوم أو يومني  ،إَّل من كان يصوم صوما فليصمه " وهلذا هني عن صيام يوم
الشك ،قال عمار من صامه فقد عصى أِب القاسم صلى هللا عليه وسلم  ،ويوم الشك  :هو
اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم َّل ؟.
ِعبَ َاد هللاِ :كان بعض السلف كما ذك ابن رجب من ِبب ترويض النفس وتعويدها على
الطاعة يف رمضان يسمون هذا الشهر شهر القراء َّلجتهادهم مع الصيام بقراءة القرآن ،قال
سلمة بن كهيل  :كان يقال شهر شعبان شهر القراء ،وكان حبيب بن أيب اثبت إذا دخل
شعبان قال  :هذا شهر القراء ،و كان عمرو بن قيس املَلئي إذا دخل شعبان أغلق حانوته و
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تفرغ لقراءة القرآن.
فأقبلوا عباد هللا على هللا بقلوبكم وأعمالكم ،فالدنيا مزرعتك لآلخرة ،إن أحسنت فيها
أفلحت وإن أسأت فيها خبت وخسرت.
اخلطبة الثانية

ِ ِ ِ
ِ
احلم ُد َِّّلِلِ ر ِ
يك لَهُ َوِِل
نيَ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَهَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
نيَ ،والْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
ب الْ َعالَم َ
َْ ْ
َ
ِ
َن ُُم َّمدا عب ُده ورسولُه األَِمني ،صلَّى هللا علَي ِه وعلَى آلِِه و ِ
َّ ِِ
ني
ُ َْ ََ
ص ْحبِه َوالتَّابِع َ
الصاحل َ
نيَ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ َ َْ ُ َ َ ُ ُ
ََ
ُ َ
ان ،وسلَّم تَسلِيما م ِزيدا إِ َىل ي وِم ا ِ
ٍ
لدي ِن.
َوَم ْن تَبِ َع ُه ْم ِِب ْح َس َ َ َ ْ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
صَرهُ َوَك َفاهُ.
أ ََّما بَ ْع ُد :فَأُوصي ُك ْم َونَ ْفسي بِتَ ْق َوى هللا تَ َع َاىل؛ فَ َم ِن اتَّ َقى هللاَ َوقَاهَُ ،ونَ َ
ِعبَ َاد هللاِ :مما جيب التنبيه عليه مع دخول هذا الشهر أن من كان عليه قضاء من رمضان
املاضي فيجب عليه املبادرة إىل القضاء قبل دخول رمضان ،فعلى األب والزوج أن يذكر زوجته
وأوَّلده بقضاء ما فاهتم ،فإن كثريا من الناس يتساهلون ويتناسون حىت يدخل عليهم رمضان
فيرتتب على هذا التسويف والتساهل اإلمث والكفارة.
ول َ :ك ا َن ي ُك و ُن علَ ي َّ ِ
ِ
ض ا َن
اّلِلُ َعْن َها تَ ُق ُ
ت َعائِ َشةَ َر ِض َي َّ
الص ْوُم م ْن َرَم َ
َ َّ
َع ْن أَِيب َسلَ َمةَ قَ َال ََ :س ْع ُ
َ
فَم ا أَس تَ ِطيع أَ ْن أَقْ ِ
ض يَهُ إَِّل ِيف َش ْعبَا َن  .رواه البخ اري ومس لم .ق ال احل اف اب ن حج ر( :ويؤخ ذ
َ ْ ُ
من حرصها على ذلك يف شعبان أنه َّل جيوز أتخري القضاء حىت يدخل رمضان آخر).
ِعبَ َاد هللاِ :العم ر حلظ ات واألَيم َتض ي س ريعا ،وكلم ا مض ى ي وم اق رتب أجل ك ومض ى بعض ك،
فرمضان الفائت كأنه كان ِبألمس ،فالسعيد الذي يغتنم األوقات ِبخلريات ،والغافل م ن تناس ى
ذك ر هللا واش تغل ِبمللهي ات ،ف العمر مزرعت ك ،إن زرع ت خ ريا حص دت خ ريا ،وإن زرع ت ش را
فَل تلومن إَّل نفسك.
( مضى رجب و ما أحسنت فيه  ...و هذا شهر شعبان املبارك )
( فيا من ضيع األوقات جهَل  ...حبرمتها أَفِ ْق و احذر بَ َو َارك )
املوت كرها منك دارك )
( فسوف تفارق اللذات قسرا ُ ...
ويلي ُ
( تدارك ما استطعت من اخلطاَي ِ ...
بتوبة ٍ
خملص واجعل مدارك )
( على طلب السَلمة من جحيم  ...فخريُ ذوي اجلرائم من تَ َد َارك )
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