
 الحث على االستكثار من الصوم في شهر شعبان

 تحية طيبة أما بعد: إخواني وأخواتي الكرام، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  فإن الصوم من أفضل الطاعات وأعظم القربات،
 ١.سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفامن صام يوماً في  عليه وسلم يقول: صلى الله

 وُمقتضى تلك المباعدة األمُن ِمن دخول النار. والخريف كناية عن السنة، فيكون المراد سبعين سنة.

ل: فقا ه.عليه وسلم فقال: ُمــرني بأمر ينفعني الله ب وسأل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه رسول الله صلى الله
 ٢له.  يام فإنه ال ِمثلعليك بالص

الصوم أن الله أعد ألهل الصيام بابا في الجنة ال يدخل منه سواهم، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه  فضائل ومن
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ال يدخل 

  ٣أين الصائمون؟ فيقومون، ال يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أُغلِـــق فلم يدخل منه أحد. معهم أحد غيرهم، يقال:

أنه ُجــــنَّـــة (أي وقاية) من النار، فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  الصوم فضائل ومن
 ٤.كم من القتالمن النار، كُجنة أحد يقول: الصيام ُجنة   الله عليه وسلم صلى

نة الخطايا، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فت يُـــــَكــــفِّر أنه الصوم فضائل ومن
 ٥والنهي.والصدقة واألمر  والصيام الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصالة

أديبهم وتعليمهم، في القيام بحقوقهم وت (فتنة الرجل في أهله وماله وجاره) أي ما يحصل من اإلثم بسبب التفريط ومعنى
ـــــرُه عبادة الصوم فيغفر الله له تقصيره  .فإنه تُــــــَكـــــفِّ

 (األمر والنهي) أي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعنى

والدليل عليه حديث  ،صيام شهر شعبانث النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليها ومن أنواع صيام النوافل التي ح
ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إال رمضان، وما رأيته أكثر ...  عائشة رضي الله عنها:

  ٦.شعبانصياما منه في 

                                                           
 ).١١٥٣ومسلم () ٢٨٤٠رواه البخاري ( ۱
نَّهُ قـُْلُت: ُمْرِني بعمل يدخلني الجنة. قَاَل: َعَلْيَك بِالصَّْوِم فَإِ  )، واللفظ للنسائي، ولفظ أحمد:٥/٢٤٩)، وأحمد (٢٨٤٠رواه النسائي ( ۲

 َال ِعدل َلُه. ثم أتيته الثانية فقال لي: عليك بالصيام.

 إسناده صحيح على شرط مسلم.»: المسند«والحديث صححه األلباني رحمه الله، وقال محققو 
 )، واللفظ للبخاري.١١٥٢)، ومسلم (١٨٩٦رواه البخاري ( ۳
 إسناده صحيح على شرط مسلم.»: المسند«)، وقال محققو ٤/٢٢رواه اإلمام أحمد ( ٤
 .)١٤٤)، ومسلم (٥٢٥رواه البخاري ( ٥
 ).١١٦٥)، ومسلم (١٩٦٩رواه البخاري ( ٦



وسأل أسامة بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم 
 ؟شعبانمن 

بُّ اْلَعاَلِميَن، فَُأحِ  فقال : َذِلَك َشْهٌر يـَْغُفُل النَّاُس َعْنُه بـَْيَن َرَجٍب َوَرَمَضاَن، َوُهَو َشْهٌر تـُْرَفُع ِفيِه اْألَْعَماُل ِإَلى َربِّ 
 ٧صائم.يـُْرَفَع َعَمِلي َوأَنَا َأْن 

ما يتيسر  بحسبيكون  –شعبان  شهر - الشهر هذا االستكثار من صيام أيامغير أنه ينبغي التنبه إلى أن 
هو لة فهذا قلي اللمسلم والمسلمة، فمن صام ربع الشهر أو نصفه أو ثلثيه فهذا حسن، أو صامه كله إال أيام

  ألن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ال نستكمل صيام شهر ،ولكن ال يستكمل صيام الشهر كله فضل،األ
 كامال إال شهر رمضان.

 وصلى الله على محمد وآله صحبه وسلم �سل�ما كثيرا

                                                           
 ».المسند«وحسنه محققو )، ٥/٢٠١رواه أحمد ( ۷


