
كيف ُتب أن ُيرفع عملك
يف شهر شعبان؟

كتبه
عادل بن عبدالعزيز اجلهين

1443 هـ / 2022م



2

L    كيف ُتب أن ُيرفع عملك يف شعبان؟  J

  الحم��ُد هلل ربِّ العالمي��ن، والصاُة والس��اُم على إمام المرس��لين 
وبعد:

ف��إّن من تأّمَل يف تدبير اهلل –تعالى-لش��ؤون خلق��ه وجد َمِلكًا عظيمًا 
ُيدّب��ر األم��ور؛ ويص��ّرف المقادير ِوْفق حكمت��ه، قد أتقن كلَّ ش��يٍء خَلَقه، 
وأحسن كلَّ شيٍء قّدره، فانظر كيف جعل الكوَن يجري بانتظام ال خلل فيه 

وال اضطراب -هذا يف أمره الكوين-.

وأّما أمُره الش��رعي فإّنك إذا تأّملته وج��دَت أحكامًا وِحَكمًا تدلك 
عل��ى مِلٍك كريٍم له التش��ريع المطلق الذي ال ُيش��اركه فيه ُمَش��ارك، وال 

يحكم معه فيه أحد.

ومن ذلك: ما قضاه برفع األعمال يف ش��هر ش��عبان، وقد س��ّمى أهل 
العلم هذا الرفع بالرفع السنوي لألعمال، ففي حديث أسامة بن زيد رضي 
هوِر ما  اهلُل عنهما قال: قلُت يا رس��وَل اهللِ: لم أَرك تصوُم من ش��هٍر من الشُّ
تصوُم شعباَن قال: "ذاك شهٌر يغَفُل النَّاُس عنه بين رجَب ورمضاَن وهو 

شهٌر ُترفُع فيه األعماُل إلى ربِّ العالمين…" وهو يف صحيح النسائي.
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ولهذا الرفع ِحكمًا لعلي أذكر بعضها، فمن ذلك:

- انتظ��ام أمر الش��رع والك��ون بمقتضى عل��م اهلل الواس��ع، وتدبيره 
المتقن، وإحاطته الشاملة.

- تفاوت األزمنة عند اهلل مّما يبعث النفوس على النشاط يف العمل.

- ابتالء النفوس بالشرائع، وإظهار ما بداخلها من اإلقبال واإلدبار.

- تنشيط النفوس للمبادرة والمسارعة لألعمال الصالحة.

- تهيئة النفوس الس��تقبال ش��هر رمضان -والذي هو أعظم الشهور 
عند اهلل-… وغيرها من الِحكم.

كيف ُتبُّ أن ُيرفع عملك يف شعبان؟؟ �

ال بد لكل ناصح لنفسه أن يسأل نفسه هذا السؤال:

) كيف سُيرفع عملي إلى ربي هذا الشهر؟(

إّن اس��تحضار رف��ع األعم��ال إل��ى اهلل، وعرضه��ا بين يدي��ه لهو من 
األهمية بمكان.

ولقد اعتنى رس��وُلنا صلى اهلل عليه وس��لم هبذا، فتق��ّرب لربه بعبادة 
الصيام كما يف حديث أس��امة الس��ابق بقوله: "…وُأِحبُّ أن ُيرفَع عملي 

وأناصائٌم" وهو يف صحيح النسائي.
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فالعب��ُد عمله محصٌي عليه، وله كت��اٌب ال ُيغادر صغيرة وال كبيرة إال 
أحصاها، وكلُّ عمل يصدر منه سواًء كان صالحًا أو سيئًا ُيرفع لربه )ورفُع 
العمل هلل جاء على أنواع، فمنه: رفٌع يومي للعمل، ورفع اسبوعي -وذلك 

كّل يوم إثنين وخميس- ورفٌع سنوي وهو ما يحصل يف هذا الشهر(

والرفُع بأحس��ن حاٍل للعبد سيكون به التشريف للعامل بين يدي اهلل 
-ع��ّز وجّل- يقول رس��وُل اهلل : "إنَّ مما تذكرون من جالِل 
اهللِ : التَّس��بيَح والتهلي��َل والتحمي��َد ، ينعِطْفَن حوَل الع��رِش ، لهن دويٍّ 
��ُر بصاحبها ، أما يحبُّ أحُدك��م أن يكوَن له – أو ال  ك��دويِّ النحِل ، ُتَذكِّ

ُر به" رواه ابن ماجه، وصحّحه األلباين. يزاُل له – من ُيذكِّ

فمن عرف أّن لعمله الصالح ذكرًا يف أش��رف مكان يف المأل -وذلك 
ح��ول العرش-حِرص أن ُيكثر منه لتظهر مكانته، ويش��ُرف بذكر اس��مه 

عند ربه، وأن ال يصعد له إال عمل صالح ُيرضي به ربه.

ومّما ُيعينك على ذلك:

استحضار ذكرك يف السماء. 	•

إّن العب��د إذا ُذك��ر يف مأل ش��ريف من أهل الدنيا ف��رح وفاَخر بذلك، 
فكيف والمكان لهذا الذكر الشريف لك عند اهلل ربِّ العالمين والمائكة 

الكتابين!؟
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وهذا االستحضار الشك سيدفعه لإلكثار من العمل الصالح، وهذا 
الذكر مقتضي لشهود الشهداء يوم الجزاء والحساب، قال اهلل -تعالى-: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(  ]سورة الزمر: آية 69[.
إذا علم��َت أّن عملك للع��ام المنقضي من حيات��ك ُيرفع إلى اهلل، 	 

دع��اك ه��ذا إلى محاس��بة النفس، ومراجع��ة الحال م��ع أوامر اهلل 
ونواهيه، وكيف كانت خاله.

إذا تذّك��ر العبد أّن يف هذه األيام ُترفع أعم��ال عامه الذي انقضى، 	 
تذّك��ر فضل اهلل عليه بأن أطال عمره، وأبقاه وقد أخذ غيره، فدعاه 
هذا األمر لحمد ربه، واستدراك شأنه إن كان مقّصرًا يف جنب ربه، 

وجّدد التوبة وأكثر من االستغفار.

إذا علم��َت أّن عملك للع��ام المنقضي من حيات��ك ُيرفع إلى اهلل، 	 
كان لزامًا عليه مراقبة اهلل على الدوام.

استحضار ِقصر الزمان، وفجأة النقلة من الدنيا مّما يدفعك للعمل 	 
الصال��ح، فا يدري أحُدنا هل يدرك ه��ذا الوقت مرة أخرى، أو 
ه��ل ُيدرك آخ��ره!؟ فالبدار للعمل الصالح ش��أن العاقل الناصح 

لنفسه.
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مّما ُيعينك على املبادرة للعمل الصاحل: �

مجاه��دة النف��س، فب��دون المجاهدة ل��ن تصل له��ذه المرتبة من 	 
الشرف.

التأمل يف حال النبي  الذي اشتغل باألعمال الصالحة 	 
يف ه��ذا الش��هر، ولعل من أظهره��ا: الصوم، واش��تغاله به من بين 
س��ائر األعمال يدّل على ش��رفه ومكانته، والص��وم -وهو حبس 

النفس عن شهواهتا- وكله يحتاج إلى صرب ومجاهدة.

وم��ن األعمال الش��ريفة التي ينبغي اإلكثار منها يف هذا الموس��م: 	 
الص��الُة وتالوُة القرآن، وقد كان الس��لف يس��مون ش��هر ش��عبان 
)ش��هرالقّراء( النص��راف النّ��اس فيه للت��اوة لش��رفها ولتدريب 

النفس لانشغال به يف رمضان، 

وم��ن العب��ادات الش��ريفة: ذك��ر اهلل وكله��ا تحتاج-أيض��ًا- إلى 	 
مجاه��دة وتفريغ وقت وإيثار اهلَل والداَر اآلخ��رة على ماذ الدنيا 

وشهواهتا.

ومّم��ا ُيعي��ن على بلوغ الخي��ر: الصدق يف الدع��اء، واإلكثار منه، 	 
واهلل ُيحبُّ المّلحين بالدعاء وال ش��ك أّن أشرفها: طلب المعونة 

على طاعته.
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احلذر من الغفلة عن الطاعة يف هذا الشهر. �

لّما قال ُأَس��اَمُة ْبن َزْيٍد  َيا َرُس��وَل اهللِ، َلْم َأَرَك َتُصوُم ِمَن َشْهٍر 

��ُهوِر َما َتُصوُم ِمْن َش��ْعَباَن، أجابه بقوله: )َذلَِك َش��ْهٌر َيْغُفُل النَّاُس  ِمَن الشُّ

َعْنُه َبْيَن َرَجَب َوَرَمَضاَن( رواه النسائي.

ف��دّل ه��ذا على فضل العب��ادة وقت الغفل��ة، والمب��ادرة للطاعات 

س��اعة انص��راف الّن��اس عنها ألّن��ه -والح��ال كذلك- يعظ��م األجر، 

ويظهر صدق العبد، ورغبته فيما عند اهلل -تعالى- فهو ليس معه عليها 

معي��ن، والكثي��ر حوَله يف غفلة وُبعٍد عنها، ولكّن��ك تجده قد عامل ربه 

باإلكث��ار منها رغب��ًة فيماعند اهلل؛ فهنيئًا لنف��س كان هذا هديها، وذلك 

ش��أهنا، فَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة   أن َرُسول اهللِ  َقاَل: "َسَبَق 

اِكُروَن اهلَل  ُدوَن؟ َيا َرُس��وَل اهللِ َق��اَل: "الذَّ ُدوَن" َقاُل��وا: َوَما اْلُمَفرِّ اْلُمَف��رِّ

اِكَراُت" راوه مسلم. َكثِيًرا، َوالذَّ

ُدوَن: أي المنفردون المعتزلون عن الناس. ومعنى اْلُمَفرِّ

)م��ن َفَرَد إذا اعتزل وتخل��ى للعبادة، فكأنه أفرد نفس��ه بالتبتل إلى 

اهلل(



8

ليلة النصف من شعبان. �

مّما مّيز اهلُل به ش��هر ش��عبان ما خّص من مغفرت��ه للعباد ليلة النصف 
منه إال لمش��رك ومش��احن، وهذا الفضل يقول به م��ن ثبت عنده حديث 
ِلُع اهلل  أبي موسى ، والذي يقول فيه رسول اهلل : "َيطَّ
إَِلى َجِميِع َخْلِقِه َلْيَلَة النِّْصِف ِمْن َش��ْعَباَن َفَيْغِفُر لَِجِميِع َخْلِقِه إاِلَّ لُِمْش��ِرٍك 

َأْو ُمَشاِحٍن" رواه الطرباين وصححه ابن حبان.

إذا ُعِلم هذا فينبغي للعبد البعد عن الش��رك بجميع صوره وأشكاله، 
وأن يتذّكر فضل اهلل عليه بأن جعله من الموحدين.

وأّما تطهير القلب من الشحناء والبغضاء وكل خلق دينء فهو واجب 
على كل مسلم ومسلمة.

وطه��ارة القل��ب من أفض��ل األعمال، ق��ال بعض الس��لف: )أفضل 
األعمال س��المة الص��دور وس��خاوة النف��وس، والنصيحة لألم��ة وبهذه 

الخصال بلغ َمن بلغ ال بكثرة االجتهاد يف الصوم والصالة(.

ومجاه��دة النفس يف هذا الش��أن أمر مه��ٌم للغاية، فكثي��ٌر من الخلق 
ُيهملونه فيخسرون كثيرًا.

فدونك هذه األّيام إلصاح كل خلل، وإصاح كل حال.
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وهنيئًا لمن جعل شهر شعبان تمهيدًا واستعدادًا لرمضان ليفوز أّواًل 
برضا ربه عليه، ورجاَء توفيقًا من الرحمن فيه.

الله��م بّلغن��ا رمضان وأن��ت راض عّن��ا، اللهم وفقن��ا لصيامه وقيامه 
وفعل الخير فيه، واجعلنا من المقبولين المرحومين.

كتبه/

عادل بن عبدالعزيز الجهني

يوم السبت الثاين من شهر شعبان عام ثالث وأربعين وأربعمئة وألف

من هجرة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم

			


