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احلمد هللا رب العاملني، الذي أكرمنا داه، وممل قلوبنا بنور اإلميان به والتصديق 
حببيبه ومصطفاه، سبحانه سبحانه إذا أحب عبداً وفقه ملا يحبه ويرضاه، وأعانه على 

وحسن عبادته يف هذه احلياة، ليكون له الفوز العظيم واألجر الكرمي ذكره وشكره 
  .  يوم لقاء اهللا

، ال حيده زمان وال يحيزه مكان، بل وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
  .هو سبحانه وتعاىل خالق الزمان واملكان، وهو حميط بكل شيئ يف عامل اإلمكان

﴿ يش هثْلكَم سلَيريصالْب يعمالس وهالشورى١١( ﴾ ٌء و.(  
وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، جعله اهللا 
سبحانه وتعاىل أُسوةً للمؤمنني، وقُدوة للمسلمني، فمن اتبع هداه، وسار على جه 

  . ب العاملنيكان يف الدنيا يف حياة طيبة، وفاز بالسعادة العظمى يوم لقاء ر
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وارزقنا هداه، ووفقنا أمجعني حلُسن 

  .اتباعه والعمل بشريعته يا أهللا
  :أما بعد يف أيها اإلخوة مجاعة املؤمنني

ما أحوجنا يف كل وقت وحني، وخاصة يف هذه األيام املباركة أن حنذوا حذو 
د، فنتبني هديه الشريف يف هذه األيام، ومنشي على سيد األولني واآلخرين سيدنا حمم

  :جه يف الصيام والقيام، عمالً بقول اهللا تعاىل لنا يف حمكم الترتيل
خر والْيوم اآل لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اهللا أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اَهللا ﴿

  ).األحزاب٢١( ﴾ وذَكَر اهللا كَثريا
وإن املرء ليعجب من دقة هذا احلكيم الرباين الذي أهلمه املوىل تبارك وتعاىل ما 
به صالح األبدان، وما به صالح القلوب وما به احلياة الطيبة يف الدنيا، وما به نيل 

  .السعادة يف اآلخرة عند حضرة عالم الغيوب



 هدى رسول اهللا ىف شهر شعبان_خطبة اجلمعة                              فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد                         

  هـ١٤٣٩ شعبان ٤وافق امل م٢٠/٤/٢٠١٨ــ  بنها - مسجد أبو بدويخطبة اجلمعة 

رمضان، وكان أن اهللا فرض على أمته صيام شهر  صلى اهللا عليه وسلَّمعلم النيب 
من هديه املبارك التدرج يف كل شيئ، فحىت ال يفاجأ املسلم يف بدنه وأعضائه 
بالصيام، كان يبتدئ متدرجاً بصيام بعض أيام شهر شعبان، يؤهل اإلنسان ا لصيام 

صلوات ريب ا يف جه املبارك رضي اهللا عنهشهر رمضان، قالت السيدة عائشة 
  :وتسليماته عليه

ال : ال يفطر، ويفطر حىت نقول: يصوم حىت نقول هللا عليه وسلَّمصلى اكان [
يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إال شهر رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه 

  ].يف شهر شعبان
أيب  كلهم عن  الترمذي  النسائي وعندو  بن عوف يف الصحيحني  أيب سلمة بن عبد الرمحن  عن[

   ].النسائي أخرجهماوعائشة،  عن سلمة
وملا وجد أصحابه املباركني هذه احلالة، أرادوا أن يعرفوا حكمتها وسببها ألنه ال 

  .يفعل أمراً إال عن حكمة ربانية وإهلاماً من اهللا تبارك وتعاىل
وكان لشدة هيبته ال يستطيعون مواجهته بالسؤال، فتوجهوا إىل أُسامة بن زيد، 

 صلى اهللا عليه وسلَّمان يلقب حبب رسول اهللا وكان قد تربى يف بيت النبوة حىت ك
  :مارضي اهللا عنهليستطلع اخلرب، ويعلم جلية هذا األمر، فقال له أُسامة بن زيد 

يا رسول اهللا مل نرك تصوم يف شهرٍ من الشهور ما تصوم يف شهر شعبان، 
  :صلى اهللا عليه وسلَّموسكت، فقال النيب 

رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه األعمال إىل  ذاك شهر يغفل عنه الناس بني(
  ).اهللا وأُحب أن يرفع عملي وأنا صائم

  ].عن أُسامة بن زيد رضي اهللا عنه مسند أمحد وسنن النسائي، وحسنه األلباين[
يستكثر من الصيام يف شهر شعبان، تعويداً لألجساد  صلى اهللا عليه وسلَّمفكان 

شهر رمضان صام اإلنسان عن حمبة يف هذا العمل هللا، وتدريباً للنفوس، حىت إذا جاء 
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وعن رغبة أكيدة يف ثواب وفضل اهللا، ال يصوم غدراً وال يصوم متملمالً، وال يصوم 
  .وهو كاره، فيقُلل ذلك من أجره وثوابه عند اهللا

أنه كان بعد صيام شهر رمضان  صلوات ريب وتسليماته عليهومن عظيم حكمته 
منون عن الصيام مرةً وحدة ورمبا تتعب األبدان، ورمبا حتدث رجةٌ حىت ال يتوقف املؤ

يف النفوس، يأمرهم أن ال يتوقفوا متاماً مرةً واحدة عن الصيام، بل يصوموا ما تيسر 
  :صلى اهللا عليه وسلَّممن شهر شوال، فيقول 

  ).من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر كله(
  ].رضي اهللا عنهسلم وأبو داود والنسائي وغريهم عن أيب أيوب األنصاري رواه اإلمام م[

ألن شهر رمضان شهر القيام،  صلى اهللا عليه وسلَّموالدهر أي العام كله، وكان 
والنفس البد هلا أن تتدرب قبل ذلك على القيام، فكان يقوم ليايل كثرية يف شهر 

ال يتضرر األهل، وال حتدث بينهم شعبان، ويعلمنا الكيفية الصحيحة للقيام حىت 
  :ارضي اهللا عنهمشادة وال خالف، تقول السيدة عائشة 

يف ليليت ينام يف فراشي ويتدثَّر ـ يعين يتغطى ـ  صلى اهللا عليه وسلَّمكان [
يا : فأقول: يا عائشة أتأذنني يل أن أتعبد لريب تلك الليلة؟ قالت: بلحايف مث يقول

  ].وال أُحب فراقك، ولكين أوثر هواك على هوايرسول اهللا إين ُألحبك 
  ].صحيح ابن حبان عن أبن عمري رضي اهللا عنه[

فال يعمل عمالً إال برضى من حوله، ليستجلب مودم وليدمي حمبتهم، وليعوانوه 
  .ويساعدوه فيتبعوه، ويكونون معه على الدوام

فيه من الدعاء، وقد فكان يكثر من القيام يف شهر شعبان، وكان أيضاً يكثر 
له الدعاء، ومن ذلك احلدثان املشهوران عندما دعا اهللا مرةً  تبارك وتعاىلاستجاب اهللا 

 سبحانه وتعاىليف مكة، أن يظهر له آيةً يؤمن ا الكفار عندما طلبوها منه، فدعا اهللا 
  .فانشق القمر نصفني وكان ذاك يف ليلة النصف من شهر شعبان
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املدينة عندما كان يصلي يف اجتاه بيت املقدس، لكن قلبه يهفو ومرةً أُخرى يف 
إال اإلجتاه إىل بيت اهللا احلرام قبلة أبيه إبراهيم أبو األنبياء، فكان يضرع إىل اهللا 
ويطلب من اهللا أن يوجهه إىل هذه القبلة املباركة وعند صالته للظُهر يف اخلامس عشر 

جتاه بيت املقدس، إذا بالوحي يترتَّل على  من شهر شعبان، وبعد أن صلَّى ركعتني
  :قلبه

 كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تبق كنلِّيواِء فَلَنمي السف هِكجو قَلُّبى ترن قَد ﴿
هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم طْرالبقرة١٤٤( ﴾ ش.(  

الشهر املبارك شهر إلجابة الدعاء وحتقيق الرجاء، ويكفي أن نسمع  فكان هذا
  :قول سيد الرسل واألنبياء

هل : إن اهللا يترتَّل لعباده يف الثُلث األخري من كل ليلة إىل السماء الدنيا، فينادي(
من داعٍ فأستجيب له، هل من تائبٍ فأتوب عليه، هل من مستغفرٍ فأغفر له، هل من 

هل من كذا هل من كذا حىت مطلع .. زقٍ فأرزقه، هل من مبتلى فأعافيه مستر
  ).   الفجر
  ]. مسند أمحد بن حنبل عن عثمان بن أيب العاص[

  . أدعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
               

  :اخلطبة الثانية
ن، احلمد هللا رب العاملني الذي الذي شرفنا باإلميان وأعاننا على ذكره باألركا

  .ونسأله عز وجل أن يلهمنا شكره يف كل وقت آن
، القريب لكل عبد يناجيه، السميع وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

لكل سائل يطلب منه عز وجل اإلجابة للدعاء، البصري بأحوال العباد ظاهره وخفيها، 
  .إنه هو السميع البصري
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القائم باهللا هللا، واهلادي بتفويق اهللا إىل  عبد اهللا ورسولهوأشهد أن سيدنا حممداً 
  :الدين القومي وإىل الصراط املستقيم والقائل لنا وإلخواننا إىل يوم الدين من املسلمني

  ).تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك(
  ].العرباض بن سارية رضي اهللا عنه ـ إبن ماجة[

م وبارك على سيدنا حممد وامنحنا يا ربنا التوفيق ملا تحب اللهم صلِّ وسلِّ
وترضى، وامشلنا بعنايتك واكألنا بكالءتك، وتولنا بولياتك على الدوام يف الدنيا ويوم 

  .الزحام آمني يا رب العاملني
  :أيها األخوة مجاعة املؤمنني

  :كما وصفه ربه يف القرآن الكرمي صلى اهللا عليه وسلَّمكان النيب 
ينابِدلُ الْعا أَوفَأَن لَدنِ ومحلرالزخرف٨١( ﴾ ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ل.(  

  :أول العابدين هللا، وأتقى اخللق مجيعاً من قبل القبل إىل يوم الدين، ويقول
  ).أنا أخشاكم هللا واتقاكم له(
  ].الشيخان عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه[

 سبحانه وتعاىلإليه أمجعني، أنه لكي تعبد اهللا  ومع ذلك علمنا أمراً جيب أن ننتبه
عبادةً فيها خشوع، وعبادة فيها قرار وأمانٌ واطمئنان، البد أن يؤمن نفسك وأن 
يؤمن املكان الذي تعيش فيه، فإذا عشت يف مكان آمن، كانت الطاعة هللا عز وجل 

حريصاً  عليه وسلَّم صلى اهللايفعل، فقد كان  صلى اهللا عليه وسلَّمخالصةً كما كان 
  . على تأمني جمتمع املسلمني

مسعوا يف يومٍ من األيام وهو يف املدينة صوت خارج املدينة أفزع احلاضرين، 
فخرجوا يتلمسون الصوت، ومن هذا الذي سيفزع أهل املدينة، وعندما خرجوا 

تجهز قد سبقهم على حصان مل ي صلى اهللا عليه وسلَّموجدوا عجباً، وجدوا النيب 
للركوب، فلم ينتظر حىت يوضع عليه سرجه وجلامه، ركبه وهو عري وخرج يستطلع 
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  ). ال تراعوا ـ أي ال ختافوا: الصوت مث رجع، وعندما رآهم قال
فاطمأن وطمأم، ألن اإلنسان إذا كان يف أمان كانت الطاعة أكرم وأدوم 

  .سبحانه وتعاىلحلضرة الرمحن 
كني على هذه األحوال، فهذا رجلٌ يف غزوة أُحد من وربى أصحابه املبار

وقد أُستشهد تغسله  صلى اهللا عليه وسلَّمأصحابه املباركني، يسمى حنظلة، رآه النيب 
  :املالئكة بني السماء واألرض، والشهيد ال يغسل، فسأهلم

ىل يف ما بال حنظلة؟ إسألوا زوجته ـ وكانت هذه الليلة للية دخلته، ليلته األو(
هيا يا جند : بعدما دخل يب مسع املنادي ينادي: حياته الزوجية ـ فقالت زوجته

لو إنتظرت حىت : أال تنتظر حىت تغتسل؟ قال: اإلسالم، فخرج ومل يغتسل، فقلت له
  . اغتسلت يكون قد فاتين خري كثري

  :ويف رواية
 بن أيب عامرٍحنظلة  استشهادمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عن (

له املالئكة،: ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميف أُحدسغفسألوا   إن صاحبكُم ت
الصوت املفزع وهو منادي ـ وهو مسع اهلائعة  اإنه خرج مل: فقالت ]زوجته[صاحبته 

  .)اجلهاد مسع منادي النيب يدعو للخروج للجهاد
  ].ن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهع  .األلباين  وحسنه والبيهقي احلاكم  رواه[

فخرج إىل املعركة ذه اهليئة، فاستشهد فغسلته املالئكة ألنه خرج بعد قضاء 
حاجته، هكذا كانوا وهكذا ينبغي أن يكون شباب املسلمني ورجال املسلمني يف كل 
وقت وحني، يؤمنون أوطام، وحيافزون على أمن بالدهم ليعيشون حياةً طيبةً يف 

  :، فيدخلون يف قول اهللاتبارك وتعاىللدنيا، ويطمئنون إال طاعة رم ا
﴿ من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً 

  ).النحل٩٧( ﴾ ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ
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 أوطاننا، وآمنا يف بالدنا وآمنا يف بيوتنا، وآمنا يف أجسادنا واحفظ اللهم آمنا يف
يف أمنك وكنفك يا  أمساعنا وأبصارنا، وأدم علينا قوتنا ما حيينا، واجعلنا دائماً وأبداً

اللهم اقضِ على املروعني للمسلمني، واملثريين للفنت بني اآلمنني، أكرم األكرمني،
  .اهللا يف جمتمع املسلمنيوالقتلة ملن قال ال إله إال 

اللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل زاهقاً وهالكاً وارزقنا اجتنابه، 
اللهم حبب إلينا فعل اخلريات، واملداومة على الطاعات وأعنا على ذكرك وشكرك 

  .وحسن عبادتك
ات، األحياء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمن

  .منهم واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات يا أرحم الرامحني
غضبك على اللهم جنِّي إخوتنا يف سوريا من الفنت احمليطة م، وأنزل سخطك و

اللهم امجع مشل إخواننا يف فلسطني، وطهر بيت املقدس أعدائهم واملتربصني م،
  .وأرض فلسطني من اليهود الغاصبني

نستان واليمن والصومال، من الفنت ما ظهر منها غهم أمن إخواننا يف ليبيا وأفالل
  .وما بطن، وامجع مشلهم ووحد كلمتهم ورد عنا كيد أمريكا ومن عاوا أمجعني

اللهم ويل أمورنا خيارنا، وأصلح والة أمورنا وحكامنا واجعلهم بشرعك 
ذين، وامجع عليهم البطانة الصاحلة آخ صلى اهللا عليه وسلَّمعاملني، وبسنة نبيك 

  . واحفظهم من أهل الغي واخلداع أمجعني يا رب العاملني
  :عباد اهللا اتقوا اهللا

يأْمر بِالْعدلِ واالحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاِء  إِنَّ اَهللا"
لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبكَرِ ونالْمونَ وذَكَّرالنحل٩٠( "ت.(  

  .أذكروا اهللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة


