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شرح حديث ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائ ٌع إلى جنبه
اح َِد َا َلح حَح َِدَ،
هلِ َالو َِ
الحمَدَ َ َ
ين َاصَ َطححَفىَ َ،
بادَهِ َاَلم َِذ حَ
لىَع َِ
وسالمَ َ حَع َِ
هلِ َ حَ
َ،الحمَدَ َ َ
هلِ َ
الحمَدَ َ َ
هلِ َ َثمَ َ
الحمَدَ َ َ
َ
لىَمنَ َبحَ حَعَثحهَ َاهلََ
سالمَ َ حَع حَ
صالةَ ََوال مَ
ص حَم َِدَ ،اَلم َِذيَ حَل ََيحَلِدَ َوحَل َيَوَلحدَ َوحَل ََيحكَنََلحهَََكَفَ ًواََأح حَحدَ ،وال مَ
ال حَفَرَِد َال مَ
ِ
اَوداعياََإِ َِ ِِ ِِ ِ
ِ
اجاَوَقح حَمًراَمََنِ ًرياَ.
اج حَ
يَ َِ
ححَةًََلِلَعاَلح َِم حَ
َحر َ
اَوهَ ً
ىلَاهلََبَإذََنَهَ َسر ً
هاديًاَومََبحشًَراَوَنح َذ ًير ًَ
َاهلِ َ َ ِ
بارحَكَ
وصي َنحَفَ َِ
َأحمَا َبحَعَدَ ََأحيَها َا َلح َِحَبمةَ َالَ َؤَِمنَو حَن ََفحَِإّنَ َأَ َِ
سي َوَإِيَاكَمَ ََبِتحَقََحوى َ ح
الع َظيمَ .يَحقَولَ َاهلَ ََتح َح
سالمَ َ"إن
صالةَ َوال مَ
آن َال حَكَِرميََ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾َ 1ويحَقَولَ َ حَعَلحيَ َِه َال مَ
َوتحعاىلَيفَالقََر َِ
2
س حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في
ف
ـ
ن
وت
م
ت
ن
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ه
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روح القدس نـفث في روعي
ٌ
سالمَ َما آمن بي من بات
صالةَ َوال مَ
وقال َ حَعَلحيَ َِه َال مَ
الطلب .كلوا ما حل ودعوا ما حرم َاه  َ 3حَ
شبعان وجاره جائ ٌع إلى جنبه وهو يـعلم به اه َ4

قَ
الصاد َِ
اهلِ َ َِمنَ َ حَغ َِري َ َِ
ادقَ َ حَم حَع َ َ
ي َيحََتح حَميمَزَ ََفِيهاَالصَ َِ
ََرَ َ حَعلىَال مَسََلِ َِم حَ
ت حَ
ص َيبحَةح َاَلمِ َ
الع َِ
َإِ مَن َ حَه َِذَهِ َا َلحيَ حَام َ حَ
شعَ َ حَع َِن َاَلم َِذيَ
الح َِ
نانِيَا َتِِمَ َويحََتح حَميمَزَ َ َ
ص ََبَِأح َ
ين ََيحسََتحَغِلَو حَن َالفَحَر حَ
الص َ حَعلى َاَلم َِذ حَ
ات َوا َِلخَ َِ
حَيح َِ
وذحََوو َالَتمضَ َِ
شاكِلََ
ين َيحَهَمَهَمَ َ َويحشَ َغحلَ َبا حَلمَ َ حَم َ
صاصةَ َويَحَتح حَميمَزَ َويحَبََرزَ ََفِيهاَاَلم َِذ حَ
س َِه َوَلحوَََكاَنحتَ ََبَِِه َ حَخ حَ
يَ َؤَثِرَ َ حَعلىَنحَفَ َِ
صالِحَهَمَ.
وم َ
يَ حَ
ال مَسََلِ َِم حَ
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س
وسَلم حَم َإن َجبريل نـفث في روعي ََأحيَ َيفَقحَلَِ َ
صلَىَاهلَ َ حَعَلحيَ َِه َ حَ
ب َ حَ
وقحَ َولَ َالَنمِ َ
ب َأنه لن تموت نـف ٌ
فَ
سيَ َِ
ومةَََفح حَمنََ حَلَحَيتَََبِال مَ
ناَمتَ حَ
ودةََوآجاَلح حَ
ناَمدَ حَ
مار حَ
حتىَتستكمل رزقها وأجلها َيحدَلَ حَعَلحىََأح مَنََأحعَ َح
ودةََ
ناَمعَدَ حَ
فاس حَ
ب ََلحناَوَأح مَن ََأحنَ حَ
اَمنَ ََِرَزقَََكََتِ حَ
الَيحنالَ َ حَشيَئً َِ
ومةَ َوَأح مَن َ حَغيََحرناَ َ
ناَمعَلَ حَ
مات ََبَِغح َِريَهَِ ،وَأح مَن ََأحَرزاَقح حَ
حَ
باب َوالقََموَةِ َال َيََحؤ مَخرَ َا َلح حَجلََ
ش َِ
العافَِيحَِة َوال مَ
ح َِة َو َ
ودوَِام َالصَ مَ
َفحا َلحمَراضَ َواآلفاتَ َال َتَ حَعجَلَ َيف َا َلح حَج َِل َ حَ
يلَ
ب ََلحهَ َوال ََأح حَح حَد ََيحسََتح َِطيعَ ََأحنَ َيََحؤخَحَر َ حَعَزرَائِ حَ
ضاء ََأح حَجَلَِِه َوكَلَ ََيحأَكَلَ ََِرَزَقحهَ َاَلم َِذيَكََتِ حَ
َبحلَََكَلَ َحَيوتَ ََبِانَ َِق َِ
ناع َةح ََبِحَق َوَلَِِه َخذوا ما حل ودعوا ما
سالمَ َيَ حَعلَمَناَال حَق حَ
صالةَ َوال مَ
قال َ حَعَلحيَ َِه َال مَ
ك َ حَ
والََأحنَ َيَ حَعجََلحهََ .لِ حَذَلِ حَ
ضَر ِاءََ
ت َال مَ
ىلَاهلِ َ حَوقَ حَ
اجةَ ََإِ َ
حرمَ،وَأح مَن َكل َجسد نـبت من سحت فالنار أولى بهََ .فحا َِلنَسانَ ََِب حَ
تَ
اجةَََإَِلحيََِهَ حَوقَ حَ
البحأَس َِاءََ حَكماَهَ حَوََِب حَ
تَ َ
ىلَاهلَِ حَوقَ حَ
اجةَََإِ َ
سَر َِاءَ.ا َِلنَسانَََِب حَ
تَال مَ
اجةَ ََإَِلحيََِهَ حَوقَ حَ
حَكماَهَ حَوََِب حَ
ص َيبحةَََأحوََ حَحَلمتَََِبح َِد َينحَِةَ حَغ َِري حَكََبحَلَِيمةََ
اهلَِ َطحَرَفحَةحَ حَعيَََفحَِإذاَماَنحََحزَلحتَََبَِغح َِري حَكَمَ َِ
َع َِنَ َ
ن حَ
سَر َِاءَ،الََأح حَح حَدََيحسَتحَغَ ِ َ
ال مَ
شعا َوَإِمَّنا َكَنَ ََلح َِطي ًفا َِ
ِ
صالةََ
قال َ حَعَلحيَ َِه َال مَ
اس حَع َال حَقلَبَ .فحَ حَقدَ َ حَ
صدَقًا َو َِ
َمعَطاءً َمََتح حَ
يما َِ
َفحال ََتحكَنَ َ حَج َ ً
ح
َحَل ً
سالمَ َما آمن بي َمن بات شبعان وجاره جائ ٌع إلى جنبه وهو يـعلم بهََ 5أحيَ َال ََيحكَونَ ََإِيانَهََ
وال مَ
عالَ
ضَروَِريَ َاتَِِهَوهَ حَوَ َِ
اتََوالَ حَِيدََماََيحسَدَََبَِِهَ حَ
ضَرور َِ
وجارهََال مَ َؤَِمنََ َِمنَََأحهَ َِلَال مَ
الًَ حَمنَََيحَبِيتََ حَشبَعا حَنَ َ
كام َ
َِ
ف ََِبحنَ َالَ
ك ََفح حَكيَ حَ
قادرَ َ حَعلىَذحََلِ حَ
الع َو َِن َوهَ حَو َ َِ
َِب َالَِِه ََفحَِإنَََكا حَن َ حَهذا َحالَ َ حَمنَ َ حَعَلِ حَم ََبَِِه َوحَل َحَي مَد ََلحهَ ََيح حَد َ حَ
ج َِرَ
ح حَ
ضراءَ َوال حَكَربَ َوالشَ مَدةَ َتحَتحَنحَ مَقلَ َ حَك حَ
البحأَساءَ َوال مَ
قََ حَكَرَبِهَ .و َ
يحََرَأحفَ ََبَِِه ََبحلَ َيَثَ َِقلَ َ حَعَلحيََِه َ َويحَِزيدَهَََ حَكَربًاَفحَ َو حَ
الاضي ََفحال مَ َؤَِمنََ
وس َ َِ
اضي َودََر َِ
ث َال حَم َِ
َمنَ َ حَحو َِاد َِ
َآخحَر َفحَلََيحتحَ حَعَلممَََكَلَ َ َِمنَا َِ
شطََحرنَ َِج َ َِمنَ َمََحرَبمعَ ََإِىل حَ
ال مَ
َقال َعليََِهَ
س حَه َِر َوالَ مَمى َ حَكما حَ
س َِد ََبِال مَ
الح حَ
سائِرَ َ َ
داعى ََلحهَ َ َ
َمنَهَ َعَضَوَ ََتح حَ
اح َِد ََإِذا َاشََتح حَكى َِ
س َِد َالو َِ
الح حَ
حَك َ
نافِ حَعَ
يد َ حَم َ
حصَ حَل َ حَمَِز حَ
القاهَحرحَة ََلِتَ حَ
ي َ َِ
ك َال مَ َؤَِمَنِ حَ
وف ََإِخَوَانِ حَ
الصَالةَ َوالسَالمَ ََفحال َيحَنََبحَغِي ََأحنَ ََتحسََتحَغِ مَل َظََر حَ
ب َوالشَ مَدَةِ َ حَعَلحيَ َِهمَ َوالَيحَنََبحَغِي ََأحنَ ََتحكَو حَن ََِممنَ َيَثَ َِقلَ َ حَعَلحيَ َِهمَ َوَقحدََ
يادَةِ َال حَكَر َِ
ساب ََِز حَ
لىَح َِ
ك َ حَع َِ
دَنََيحَِوَيمةَ ََلح حَ
يفَالال َإِىلَالَمرأََفحَِةَ
ينَتحَعََِرفَو حَنََفِي َِهمََالسَ حَع َةحَ َِ
الًََ.فحٱدَعَواََإِخَواَنحكَمََاَلم َِذ حَ
تَهَمََ َِباََأحصَ َ
َأحثَ حَقَلحتَهَمََهَومَهَمََاَلمِ َ
صيبَ َالصَ َالِ حَح َوالطَ َالِ حَح َوَلح َِك مَنَ
الءح ََإِذا َاشََتح مَد ََقحدَ َيَ َِ
البح َ
ضَر َِاء ََفحَِإ مَن َ َ
ساء َوال مَ
البحأَ َِ
الاج َِة َو َ
َبَِأحهَ َِل َال حَفقَ َِر َو حَ
يادَةح ََثحوابَ َيحَ َوحَمَ
صائِبَ َالدَنَياََإِنَ ََأحصابحَتَهَ ََإِ َالمََِرفَ حَع َةح َ حَدَحر حَجةَ َوَِز حَ
شرَ َ حَعلى ََنَِيمَتَِِه َوال َتَ حَؤثَرَ ََفِ َِيه َ حَم َ
الصَ َالِ حَح َيَ حَ
يام َِة َوَقحدَ َحَوَحرحَد َيفَا َلحَثحَِرَأن الناس إذا رأوا المنكر فـلم يـغيـروه أوشك أن يـعمهم الل بعقاب
الق حَ
َِ
5رواهَالطرباّنَ

ش حَكحَرََكا حَنَ
صابحهَ َ حَخيَرَ ََفح حَ
اهلحََفَِِإ مَن َال مَ َؤَِم حَن ََأحمََرهَََكَلَهَ َ حَخيَرَََ،إِنَ ََأح َ
ص َيبحةَ َفحَلََيححَ حَم َِد َ َ
اَب َِ
اه ََ 6فح حَم َِن َابَتََلِ حَي َ َِمنَ َِ
يمَلَوَلحكَمَ.
الع َِظ حَ
اهلحَ حَ
َهذاَوَأحسَتحَغَ َِفرََ َ
ل حَ
صبحَحرََكا حَنَ حَخيًَراََلحهََ.أحقَولََقحََوِ َ
صابحهََ حَشرَََفح حَ
حَخيًَراََلحهََ َوَإِنَََأح َ
الخطبة الثانية
ىَسي ِدناَم ممدَال ِحم ِ
يَ
مالِ َِ
حح َِنَالَمرَِحي َِمَ َ
يَالَمر َ
هلََِحربََالعاَلح َِم حَ
الحمَدََ َ
َ
كَيحَ َوَِمَالدَي َِنَوال م
صالةَوال مسالم ح
َعلح ح
وعلىَءالِِه َوصحبِ ِه َالطميبِي ِ
يك َلحه َوأحش حهد َأح منَ
َالطاه ِر حَ
ين َوأحش حهد َأحن َالَإِلحهح َإِال َاهل حَوح حده ح
َالَش ِر ح
ح
ح
ح
ِ
سي حدناَم مم ًداَعبدهَورسولهَصلمىَاهل ِ
بادَاهلَِاتمقواَاهلحَيفَ
َوعلىَكل حَرسولَأحر حسلحهَ.أحماَبحعدَع ح
َعلحيه ح
ح
ح
ح
ح ح
الع َِظي َِم َ﴿ يا أيُّـها الناس اتـقوا ربكم إن زلزلة
آن َ حَ
بارحَك َ َوتحعاىلَيفَالقََر َِ
السر َو ح
العلح َِنَ.يحَقَولَ َاهلَ ََتح َح

يم ( )۱يـوم تـرونـها تذهل ك ُّل مرضعة عما أرضعت وتضع ك ُّل ذات حمل
الساعة شىءٌ عظ ٌ
اهلحَ
حملها وتـرى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الل شدي ٌد (َ 7﴾)٢وٱعََلحمَواََأح مَنَ َ
قال َ﴿إن الل ومالئكته يصلُّون على النبي
الةِ َ حَعلىََنحَبِيََِه َال حَكَِرَِمي ََفح حَ
ص َ
َأححَمحركَمَ ََبَِأحمَرَ َ حَع َِظيمَ ََ،أححَمحركَمَ ََبِال مَ
لىَآلَ
وع َِ
صلَ َ حَعلىَم مَمدَ َ حَ
يما (َ .8﴾)٦٥الَلمهَ مَم َ حَ
يا أيُّـها الذين ءامنوا صلُّوا عليه وسلموا تسل ً
لىَآلَ
وع َِ
حيدََ حَِميدََالَلمهَ مَمَباَِركََ حَعلىَم مَمدََ حَ
كَ حَِ
يمََإَِنم حَ
اه حَ
آلََإِبَر َِ
يمَ َو حَعلىَ َِ
اه حَ
تَ حَعلىََإِبَر َِ
ماَصَلميَ حَ
م مَمدَََ حَك حَ
ناكَ
َد حَع َو حَ
حيدَ َ حَِميدَ َالَلمهَ مَم َيا ََحرَبمنا ََإِنَا حَ
ك َ حَِ
يم ََإَِنم حَ
اه حَ
آل ََإِبَر َِ
يم َ َو حَعلى َ َِ
اه حَ
ت َ حَعلى ََإِبَر َِ
َباركَ حَ
م مَمدَََ حَكما َح
تَراضََ
ئاتِناَوتحَ حَوَفمناَوَأحنَ حَ
اَسيَ َ
عاءحناََفحٱغَ َِف َِرَالَلمهَ مَمََلحناَذَنَ َوبحناَوَإِسَراَفحناَيفََأحمََِرناَوحَكفَرََ حَعنَ حَ
جبَََلحناَدَ َ
َفحٱسََتح َِ
بَ
ك َيا َحَر مَ
َمنَ َعاداناَ .الَلمهَ مَم َاخََِزَِهمَ ََوٱخَذَلَمَ ََبِقَدََحرَتِ حَ
َعلى حَ
احيَ .الَلمهَ مَم َانَصََرنا حَ
الر َِِ
حَعنَا َيا ََأحَر حَح حَم َ َ
احيَ.الَلمهَ مَم َ حَعلَمَناَما َ حَج َِهلَناَ
الر َِِ
قادرَ َياََأحَر حَح حَم َ َ
ك َ حَعَلحيَ َِهمَ َ َِ
ت ََفحَِإَنم حَ
اَشئَ حَ
العاَلح َِميَ.الَلمهَ مَم َاكَ َِفناهَمَ ََِب َِ
َهدََيَِِه َوَأحكََِرمَناَ
ناَوَِجواَِرَِحنا َوتحَ حَوَفمنا َ حَعلى حَ
يع َقَلَوَبِنا َونَ ًورا َ َلحبَصاَِر َ
سينا َحَوٱجَ حَع َِل َالقََرآ حَن ََحرَبِ حَ
وَذحكََرنا َما ََنح َِ
ك َيا ََأحكََحرحَمَ
فاعَتحهَ ََِبَرحَمَتِ حَ
ناَش حَ
سالمَ ََوٱَرَزقَ حَ
صالةَ َوال مَ
ك َم مَمدَ َ حَعَلحيََِه َال مَ
َِِبفَ َِظ َِه َحَوٱحَ حَفظَناََبِبحَحرحَكَتَِِه ََوبَححرحَك َِة ََنحَبِيَ حَ
سيعَ ََقحَِريبَ َ َِميبََ
ك َ حَِ
ات ََإَِنم حَ
ياء َ َِمنَهَمَ َوا َلحمَو َِ
نات َا َلححَ َِ
ي َوال مَ َؤَِم َِ
ي ََوٱغَ َِف َِر َالَلمهَ مَم ََلِلَمَ َؤَِمَنِ حَ
ا َلحكََحرَِم حَ
6رواهَأبوَيعلىَوغريهَ

 7سورةَالج
 8سورةَالحزاب

َشاءَوالَنَ حَك َِر
َِ َىَع َِنَال حَفح
َبَويحَنَ حَه ح
َيتاءَ َِذيَالقََرح
َِ ِسانَوَإ
َِ َالعدَ َِلَوا َِلح
َاهلحََيحأَمَرَََبِ ح
َ َاهلََِإِ مَن
َ َباد
ََ َِع ح.ال مَد حَعوات
ِ والبَغَ َِي ََي َعِظَكَمَ ََلحَعَلمكَمَ َتح حذ مكرو حن َاذكرواَاهل
َيم َيحذكركم حَوٱشكروه َيحِزدكم حَوٱستح غ ِفروه َيحغ ِفر َلحكم
ح ح
ح
ح ح
َالعظ ح
َ.صالحَة
َ حوأحقِ ِمَال م.ََمحر ًجا
حوٱتمقوه ح
َي حعلَلحكم َِم حنَأحم ِركم ح
َ
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