
 
 
 
 
 
 

 ليلة النصف من شعبان
 محاضرة ألقاها بالجمعية التعاونية للبترول

  م 1973من سبتمبر  11هـ  الموافق  1393فى ليلة النصف من شعبان 



 2 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 أيها المستمعون الكرام  
ـــــــــ   ـــــــــي م هللا ال ـــــــــ نى أحمـــــــــ   ل ـــــــــ   وبعـــــــــ    ف ـــــــــي م ورحمـــــــــة هللا وير ات                                       الســـــــــوم مل
ــــــــ    أرســــــــل  ــــــــا رســــــــول هللا ال ــــــــى ســــــــي نا وموالن ــــــــو وأصــــــــلى وأســــــــلم مل ــــــــ  ه                                 ال  ل
ـــــــ ين     ـــــــالمين  المج ـــــــ  أســـــــوة  للع ـــــــين  وجعل ـــــــا  للمتق ـــــــالمين  وها ي ـــــــة للع ـــــــ  رحم                      ري

ـــــــــ  وأصـــــــــحاب  وأ واجـــــــــ  و  ـــــــــى  ل ـــــــــ  ومل ـــــــــ   ومـــــــــنصـــــــــلوا  هللا وســـــــــوم  ملي                                ريت
ــــــ ين  ورضــــــى هللا مــــــن شــــــيو نا ا جــــــو  أجمعــــــين     ــــــوم ال ــــــى ي                      واالهــــــم ب حســــــان   ل

 أيها السا ة ا م ا 
ـــــــــ  ا  ارة  ـــــــــى أشـــــــــ ر مجل ـــــــــة الع يمـــــــــة ا   ن ـــــــــى ت ـــــــــ م المـــــــــولر لهـــــــــ ا الجمعي                              لت

ــــــــة منــــــــ  مشــــــــرا  الســــــــنين وت  ــــــــو  بــــــــ  ع  التصــــــــا  بو نــــــــا ال                           يــــــــ ة   ــــــــ ما  جليل
ــــــــا والعــــــــاملين بهــــــــا ــــــــا  مســــــــتمر باضــــــــ  القــــــــا مين  مليه ــــــــوا  واســــــــعة  وبا  ي                                     
                        ا هــــــم  هللا  توفيقــــــا  ملــــــى توفيــــــق ونجاحــــــا ملــــــى نجــــــا     فقــــــ  أتــــــا  لــــــى مجلــــــ 
ــــــــــم للتحــــــــــ    ــــــــــ  ب  ــــــــــ ا المحاضــــــــــرة أن أجتم ــــــــــا  ه ــــــــــة  لق ــــــــــ  الكريم                               ا  ارة ب موت

                               ة ليلـــــــة النصـــــــف مـــــــن شـــــــعبان المبـــــــار  لنشـــــــح  الهمـــــــم فـــــــى ســـــــعيها لـــــــي م بمناســـــــب
ــــــــــى ال تلهينــــــــــا  نيانــــــــــا مــــــــــن أ رانــــــــــا  ــــــــــرة ابتهللاــــــــــا  مرضــــــــــاة هللا تعــــــــــالى حت                                     لآل 
ــــــــــا لآل ــــــــــرة  ــــــــــى ممرن ــــــــــ  ا ول نمــــــــــا  ان ــــــــــى   وا  ــــــــــا هللا لآل ــــــــــرة ال ل ول ــــــــــ   لقن ول
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ـــــــن ـــــــن أ ـــــــ  م ـــــــ  م ـــــــ ول    والعال ـــــــى وال ي ـــــــ   ال يان ـــــــ   ال ـــــــا ا ب ـــــــى مقرن ـــــــى ه                            الت
ـــــــــرا فاـــــــــا  بالســـــــــعا ة ال شـــــــــقا  بعـــــــــ ها    وصـــــــــ   ســـــــــبحان  وتعـــــــــالى                                   ممـــــــــرا لمق
ــــــــــ                                                             يقــــــــــول   ومــــــــــن أرا  ا  ــــــــــرة  وســــــــــعى لهــــــــــا ســــــــــعيها وهــــــــــو مــــــــــ من ف ول 
                                    ـــــــــان ســـــــــعيهم مشـــــــــ ورا  ل وصـــــــــ   موالنـــــــــا رســـــــــول هللا صـــــــــلى هللا مليـــــــــ  وســـــــــلم

ـــــــن  ان  ـــــــي  م ـــــــ      الك ـــــــى لول ـــــــنف ـــــــاج  م ـــــــو  والع ـــــــ  الم ـــــــا بع ـــــــ  لم                                 ناســـــــ  ومم
ـــــالتمنى ـــــان ب ـــــي  االيم ـــــ    ل ـــــى لول ـــــانى   وف ـــــى هللا ا م ـــــى مل ـــــا وتمن ـــــ  ناســـــ  هواه                                         اتب

 فى القلب وص ل  العم         وال بالتحلى ولكن ما ولر
 أيها ا حباب

                          ملـــــــ  هللا تعـــــــالى وســـــــل ان  الم لـــــــق أن ياضـــــــ  بعـــــــ  النـــــــا  ن مـــــــن م ـــــــاهر   
ــــــى بعــــــ    وبعــــــ  ا مــــــاكن ــــــى ب مل ــــــى بعــــــ     وبعــــــ  الم رومــــــا  مل  عــــــ                                   مل

                    وبعــــ  الشــــهور ملــــى بعــــ    وبعــــ  ا يــــام ملــــى بعــــ     وبعــــ   الليــــالى ملــــى
لي م بع     و ل  أمثلة ملى  ل      من  يا  هللا وا 

 
 أوال ـ  تااض  النا      

                                   فاـــــــــى تااضـــــــــ  النـــــــــا  بعضـــــــــهم ملـــــــــى بعـــــــــ  يقـــــــــول تعـــــــــالى    ن هللا اصـــــــــ اى
ــــــــا    لهــــــــم  ــــــــالمين ل فمــــــــ  أن الن ــــــــران  ملــــــــى الع ــــــــا و ل  بــــــــراهيم و ل مم                               م ونوح

                             لهم  مــــــن   م وحــــــوا  مليهمــــــا الســــــوم لكنــــــ  تعــــــالى ا ــــــت  مــــــنهم برحمتــــــ فــــــى أصــــــ
                         مــــــن يشــــــا  وفضــــــ  بعضــــــهم ملــــــى بعــــــ     مــــــا يقــــــول ســــــبحان    يرفــــــ   هللا الــــــ ين

  منوا من م وال ين أوتوا العلم  رجا   ل    
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ــــــــــــوا رســــــــــــاال  هللا ــــــــــــرام الــــــــــــ ين بلهللا                                      للبشــــــــــــر وفاضــــــــــــ  هللا بيــــــــــــنهم والرســــــــــــ  الك
                              مــــــ  ملــــــو ألــــــ ارهم جميعــــــا فقــــــال تعــــــالى فــــــى شــــــ نهم ملــــــيهم الســــــوم   تلــــــ  الرســــــ  
                        فضــــــلنا بعضـــــــهم ملــــــى بعـــــــ  مــــــنهم مـــــــن  لــــــم هللا ورفـــــــ  بعضــــــهم  رجـــــــا  و تينـــــــا

                                           بينــــــــا  وأيــــــــ ناا بــــــــرو  القــــــــ   ل والــــــــ   رفعــــــــ  هللا  رجــــــــا  ميســــــــى بــــــــن مــــــــريم ال
ـــــا محمـــــ  رســـــول هللا ـــــنهم هـــــو موالن ـــــ  صـــــلى بهـــــمبي ـــــ  وســـــلم فق                           مامـــــا  صـــــلى هللا ملي

ـــــــ  ســـــــي نا  ـــــــا ن ري ـــــــة ب ـــــــ  ل مام ـــــــ  ل م ـــــــى المســـــــج  ا لصـــــــى حي ـــــــة ا ســـــــرا  ف                            ليل
                                                جبريـــــــ  مليـــــــ  الســـــــوم   وهـــــــو مـــــــا يشـــــــير  ليـــــــ  أميـــــــر الشـــــــعرا  شـــــــولى رحمـــــــة هللا 

 بقول  فى نهج البر ة  
 والرس  فى المسج  ا لصى ملى ل م            ليو    مو       هللا  ب     أسر  

 بالعلم     الجن    بالب ر أو    الشهب           بسي هم  التاوا    ب     ر     لما
 هللا ي تمم    بحبيب     ـــيا  ومن                  ر    منهم  ورا    صلى

                             وح ــــــــى هللا مــــــــا  ــــــــان مــــــــن ســــــــي تنا ســــــــارة مليهــــــــا الســــــــوم بشــــــــرها هللا باســــــــحق 
ـــــ ـــــ  وأنـــــا مجـــــو  وهـــــ ا بعلـــــى شـــــي ا و   الســـــوم   فقـــــال تعـــــالى   لالـــــ  ياملي                             يلتنـــــا أأل

                                                   ً   ن هـــــــــ ا لشـــــــــج مجيـــــــــب   لـــــــــالوا أتعجبـــــــــين مـــــــــن أمـــــــــر هللا رحمـــــــــة هللا وير اتـــــــــ  
 ملي م أه  البي   ن  حمي  مجي  ل  

                               الســـــــــوم   وبشـــــــــرناا  ولـــــــــال تعـــــــــالى فـــــــــى شـــــــــ ن ســـــــــي نا  بـــــــــراهيم ال ليـــــــــ  مليـــــــــ 
                                         باســــــــحق نبيــــــــا مــــــــن الصــــــــالحين   وبار نــــــــا مليــــــــ  وملــــــــى  ســــــــحق ومــــــــن  ريتهمــــــــا 

 محسن و الم لناس  مبين ل   
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                                              ولــــــــال تعــــــــالى فــــــــى شــــــــ ن ســــــــي نا نــــــــو  مليــــــــ  الســــــــوم حــــــــين صــــــــن  الســــــــاينة 
ــــــى أمــــــم  ــــــ  ومل ــــــا  ملي ــــــا وير  ــــــب  بســــــوم من ــــــو  اه ــــــا ن ــــــالى   ي ــــــن هللا تع ــــــوحى م                             ب

 ممن مع  ل 
                               ولـــــــال تعـــــــالى فـــــــى شـــــــ ن ســـــــي نا موســـــــى مليـــــــ  الســـــــوم حـــــــين مشـــــــى  لـــــــى النـــــــار 

                                     لـــــى مصـــــر   فلمـــــا أتاهـــــا نـــــو  التـــــى ر هـــــا فـــــى  ـــــور ســـــينا  وهـــــو لـــــا م مـــــن مـــــ ن 
 أن بور  من فى النار ومن حولها وسبحان هللا رب العالمين ل 

ـــــــا         ـــــــى مبار  ـــــــ  الســـــــوم   وجعلن ـــــــى شـــــــ ن ســـــــي نا ميســـــــى ملي ـــــــالى ف ـــــــال تع                                 ول
 أينما  ن  ل 

ــــــــريم ــــــــى شــــــــ ن ســــــــي تنا م ــــــــالى ف ــــــــال تع ــــــــة ول ــــــــ  المو   ــــــــا الســــــــوم   وا   لال                                                  مليه
 يا مريم  ن هللا اص اا  و هر  واص اا  ملى نسا  العالمين ل 

                                   ولــــــــــال تعــــــــــالى فــــــــــى شــــــــــ ن ســــــــــي نا وموالنــــــــــا محمــــــــــ  صــــــــــلى هللا مليــــــــــ  وســــــــــلم
ــــــــــ ــــــــــين ميث ــــــــــراهيم وموســــــــــى  وا   أ ــــــــــ نا مــــــــــن النبي ب ــــــــــو  وا  ــــــــــ  ومــــــــــن ن                                الهم ومن

                            وميســــــى بــــــن مــــــريم وأ ــــــ نا مــــــنهم ميثالــــــا  لي ــــــا ل فهــــــ ال  ال مــــــ  مــــــن المرســــــلين
                                   الع ــــــام يقــــــال لهــــــم أولــــــو العــــــ م   وهــــــم أكثــــــر الرســــــ  جهــــــا ا وصــــــبرا   ولــــــ  لــــــ م
ــــــــ  ــــــــ  وســــــــلم بقول ــــــــيهم فــــــــى ا يــــــــة الكريمــــــــة موالنــــــــا محمــــــــ  صــــــــلى هللا ملي                                      هللا مل

ـــــــن مـــــــريم ل  منـــــــ     بـــــــراهيم وموســـــــى وميســـــــى ب ـــــــو  وا  ـــــــم لـــــــال تعـــــــالى   ومـــــــن ن                                      ث
ملـى م يـ  فضـل  مليـ   ليـ ل فم  أن  جا  فى ال من بعـ هم لكـن هللا ل مـ  فـى الترتيـب ملـيهم

 فى ترتيب أفضليتهم    ومليهم جميعا  صلوا  هللا وسوم    ويقول القا  
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 فعيسى فنو  هم أولو الع م فاملم                        ليم    موسى   براهيم   محم  
 تااض  ا ماكن   -ثانيا
ـــــــــ  الحـــــــــرام بم ـــــــــة الم رمـــــــــة    ن أو      ـــــــــ  يقـــــــــول تعـــــــــالى فـــــــــى شـــــــــ ن البي                                      ل بي

ـــــــــا   ـــــــــا  بين ـــــــــ   ي ـــــــــا وهـــــــــ   للعـــــــــالمين   في ـــــــــ   بب ـــــــــة مبار  ـــــــــا  لل                                  وضـــــــــ  للن
                         مقــــــام  بــــــراهيم ومــــــن   لــــــ   ــــــان  منــــــا و  ملــــــى النــــــا  حــــــج البيــــــ  مــــــن اســــــت ا  

 من العالمين ل   لي  سبيو ومن  ار ف ن هللا  نى 
ـــــــ  شـــــــرلى م ـــــــة الم رمـــــــة  ـــــــول صـــــــلى هللا مليـــــــ  وســـــــلم   الحـــــــج مرفـــــــة   ومرف                          ويق
ــــــــة بعــــــــ  ــــــــو  بعرف ــــــــن فاتــــــــ  الول ــــــــومترا    فم ــــــــن مشــــــــرين مــــــــن الكيل ــــــــ كثر م                                                     ب

ـــــــ  القضـــــــا   ـــــــ  الحـــــــج وملي ـــــــ  فقـــــــ  فات ـــــــة العي ـــــــ  ا الولـــــــ  ليل                                         ويقـــــــول ســـــــبحان   ف
ـــــــــ  المشـــــــــعر الحـــــــــرام ل والمشـــــــــعر الحـــــــــرامأف ـــــــــا  روا هللا من ـــــــــا  ف                                     ضـــــــــتم مـــــــــن مرف

 فى م  لاة بين مرفا  ومنى  
                                       ويقـــــــول تعـــــــالى فـــــــى شـــــــ ن المســـــــج  ا لصـــــــى   ســـــــبحان الـــــــ   أســـــــر  بعبـــــــ ا      

                                      لـــــــيو مـــــــن المســـــــج  الحـــــــرام  لـــــــى المســـــــج  ا لصـــــــى الـــــــ   بار نـــــــا حولـــــــ  لنريـــــــ 
ــــــــى ــــــــالى أن ينصــــــــرنا مل ــــــــ  هــــــــو الســــــــمي  البصــــــــير ل نســــــــ ل هللا تع ــــــــا  ن                                                         مــــــــن  ياتن

 المعت ين ا ثمين   بين لنستر  ما أ  وا منا  لما وم وانا بمعاونة المستعمرينلهللااصأم ا نا ا
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ويقـــــــــول صـــــــــلى هللا مليـــــــــ  وســـــــــلم   ال تشـــــــــ  الرحـــــــــال  ال  لـــــــــى ثوثـــــــــة مســـــــــاج                                 
                المســــــــــــــج  الحــــــــــــــرام   ومســــــــــــــج   هــــــــــــــ ا والمســــــــــــــج  ا لصــــــــــــــى    و لــــــــــــــ   ن                               

ــــــى  يرهــــــا ــــــر    وتتســــــاو  الصــــــوة ف ــــــة مضــــــاماة ا ج ــــــى المســــــاج  الثوث                                  الصــــــوة ف
ــــــــرام بــــــــ لف و مســــــــما ة صــــــــوة     ــــــــى المســــــــج  الح ــــــــن المســــــــاج     فالصــــــــوة ف                                                      م

                         وفــــــى المســــــج  ا لصــــــى  ب مســــــما ة صــــــوة  وفــــــى المســــــج  النبــــــو  بــــــ لف صــــــوة 
 ج  الثوثة   وتل   صوصية للمسا

                                          ــــــــــــةر وا بــــــــــــار منتشــــــــــــرة فــــــــــــى ا ر  ولكــــــــــــن  ــــــــــــ  هللا ب ــــــــــــر  مــــــــــــ م  بالب 
 وفى الح ي  الشريف      ما   م م لما شرب ل       

                               ولكـــــــــــن موالنـــــــــــا رســـــــــــول هللا صـــــــــــلى هللا مليـــــــــــ  والجبـــــــــــال فـــــــــــى ا ر  شـــــــــــتى 
 وسلم  يقول فى جب  أح     أح  جب  يحبنا ونحب    

ـــــــول هللا مـــــــ  وجـــــــ     ومـــــــا يســـــــتو   البحـــــــران  هـــــــ ا    ـــــــى تااضـــــــ   البحـــــــار  يق                          وف
 م ب فرا  سا غ  شراب   وه ا ملح أجاج  ل 

                                  الم رومـــــــــــــــا   يقـــــــــــــــول ســـــــــــــــبحان    وفـــــــــــــــى ا ر  ل ـــــــــــــــ وفـــــــــــــــى تااضـــــــــــــــ   
                             متجـــــــــــاورا   وجنـــــــــــا  مـــــــــــن أمنـــــــــــاب  و ر  ون يـــــــــــ  صـــــــــــنوان و يـــــــــــر صـــــــــــنوان 

 لقوم يعقلون  ل  يسقى بما  واح  وناض  بعضها ملى بع   فى ا ك    ن فى  ل   يا 
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 تااض  ا ولا     
ــــــــــــ و ــــــــــــ ل ــــــــــــى بع ــــــــــــالى  بعضــــــــــــها مل ــــــــــــام  واللي                                      تتااضــــــــــــ  الشــــــــــــهور  وا ي

لي م التاضي      وا 
                               مـــــــــن ما شـــــــــة رضـــــــــى هللا منهـــــــــا لالـــــــــ       ـــــــــان رســـــــــول هللا صـــــــــلى هللا مليـــــــــ  

                                   وســــــــــلم  يصــــــــــوم حتــــــــــى نقــــــــــول  ال يا ــــــــــر ويا ــــــــــر حتــــــــــى نقــــــــــول ال يصــــــــــوم   
ــــــــ  وســــــــلم  اســــــــتكم   صــــــــيام شــــــــهر لــــــــ   ــــــــ  رســــــــول هللا صــــــــلى هللا ملي ــــــــا رأي                                  وم

                          فـــــى شـــــعبان  ـ رواامنـــــ   ال شـــــهر رمضـــــان  ومـــــا رأيتـــــ   فـــــى شـــــهر أكثـــــر صـــــياما 
 الب ار  ومسلم   

ـــــــ  ـــــــ  رضـــــــى هللا منهم ـــــــن  ي ـــــــم ومـــــــن أســـــــامة ب ـــــــا رســـــــول هللا ل ـــــــ  ي ـــــــال      لل                              ا  ل
ـــــن الشـــــهو  ـــــن شـــــهر م ـــــال      اأر  تصـــــوم م ـــــن شـــــعبان    ل                                           شـــــهرر مـــــا تصـــــوم م

                      يهللااـــــ  النـــــا  منـــــ  بـــــين رجـــــب ورمضــــــان     وهـــــو شـــــهر ترفـــــ  فيـــــ  ا ممـــــال  لــــــى 
 ين  وأحب أن يرف  مملى وأنا صا م  ـ رواا النسا ى   رب العالم

                             وا شـــــــهر الحـــــــرم   1وفضــــــيلة  شـــــــهر شــــــعبان  تـــــــ تى  بعـــــــ  فضــــــيلة شـــــــهر رمضــــــان 
ل العلمــــــا                               والمحــــــرم  ل  ولــــــا ا ريعــــــة    وهــــــى رجــــــب   و و القعــــــ ة    و و الحجــــــة

ــــم  رجــــب  ثــــم  و الحجــــة والمحــــرم أفضــــ  ا   ــــ  شــــهر الحــــج  ـ ثــــم  ريعــــة  ث                                   ـ  ن
                         و القعـــــ ة    ثـــــم بعـــــ  ا ريعـــــة شـــــعبان    هـــــ ا بالنســـــبة  لـــــى شـــــهور الســـــنة الهجريـــــة 

 ليلة نصف شعبان   
 هرأما ب صو  ليلة النصف من شعبان  فو ش   أنها أفض  من ا ش 

                                                 
1

 ـ  شهر رمضان  هو الشهر الوحيد الذى  ذكر باسمه فى القرآن الكريم  .   
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ـــــ ر   تراجـــــ  ـــــة الق ـــــ  ليل ـــــام  بع ـــــالى  الع ـــــا  أفضـــــ  لي ـــــول العلم ـــــا يق ـــــا  م                            الحـــــرم    نه
                            رســــالة فضــــيلة الشــــيف حســـــنين م لــــو   ماتــــى الــــ يار المصـــــرية  الســــابق  مــــن ليلـــــة

 ل  1964النصف من شعبان ـ  بعة مص اى الحلبى وشر اا  
                             ى رضــــــــى هللا منــــــــ  مــــــــن النبــــــــى صــــــــلى هللا مليــــــــ  وســــــــلم  لــــــــال      ا ومــــــــن ملــــــــ 

                           وصــــــوموا  يومهــــــا  فــــــ ن هللا تبــــــار  ليلهــــــا  انــــــ  ليلــــــة النصــــــف مــــــن شــــــعبان فقومــــــوا
ـــــــ ل  فيهـــــــا  ـــــــالى  ين ـــــــ نيا  فيقـــــــول     أالوتع ـــــــى  الســـــــما   ال ـــــــروب  الشـــــــم    ل                                    لهللا

                          مــن مســتهللاار   فــ  ار  لــ      أال  مــن مســتر    ف ر لــ      أال  مــن  مبتلــى  ف مافيــ    
 حتى  ي ل  الاجر  ـ  رواا  ابن  ماجة     أال   اأال    ا 

 
 ب  حيا ها     الليالى وا يام  المستح

 
ــــــــــى  رضــــــــــ                                        ى هللا منــــــــــ  أن الليــــــــــالى وا يــــــــــام  التــــــــــىويبــــــــــين  لنــــــــــا ا مــــــــــام الهللا ال

                             ب  حيا هــــــا  هــــــى  مــــــ   مشــــــرة  ليلــــــة  وتســــــعة مشــــــر يومــــــا    ولــــــ  فصــــــ يســــــتح
 لنا  ل   فقال  رضى هللا من    

ـــــــار  العشـــــــر ا وا ـــــــر  مـــــــن رمضـــــــان  وهـــــــى  مســـــــة      ـــــــالى  فهـــــــى  أوت                               أمـــــــا اللي
                              فيهـــــا تلــــــتم  ليلـــــة القــــــ ر    وليلــــــة الســـــاب  مشــــــر منــــــ    ا  انـــــ  صــــــبيحتها  ــــــ وة
ــــــــة ــــــــب     وليل ــــــــة أول رج ــــــــة ماشــــــــورا     وليل ــــــــرم    وليل ــــــــة أول المح ــــــــ ر    وليل                                           ب

ــــــة ال ــــــ    وليل ــــــراج   النصــــــف من ــــــة ا ســــــرا  والمع ــــــى ليل ــــــ   وه                              ســــــاب  والعشــــــرين  من
  وا كبر  ل      وليلة النصف من شعبان    وليلة مرفة    وليلتا العي     أ  ا صهللار
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ــــــــوم ــــــــوم ماشــــــــورا      وي ــــــــوم مرفــــــــة    وي                                          أمــــــــا ا يــــــــام فهــــــــى يــــــــوم الجمعــــــــة    وي
                       مــــــن رجــــــب    ويــــــوم نصـــــــف شــــــعبان     ويــــــوم ســـــــبعة مشــــــر مــــــن رمصـــــــان     27

ــــــــ    ــــــــام المعلومــــــــا   ـ وهــــــــى مشــــــــر     ويومــــــــا العي   الحجــــــــة  ومنهــــــــا                                  وا ي
ــــ   ـ  ــــوم العي ــــوم  مرفــــة  وي ــــي ــــة الت ــــام  التشــــريق  الثوث ــــام المعــــ و ا   وهــــى أي                         ىوا ي

 يقضيها الحجاج  فى منى لرمى الجمار  و  ر هللا تعالى    
                                   والســـــــــا ة الصـــــــــوفية  يقولـــــــــون  فـــــــــى ل ـــــــــا ف   شـــــــــاراتهم   ن ا يـــــــــام المعـــــــــ و ا  

ـــــــ نيا  فيجـــــــب أن يجـــــــ  المـــــــ من فـــــــى  امـــــــة هللا و  ـــــــرا    ـــــــرا  ـــــــام ال                                     هـــــــى  ـــــــ ل  أي
ـــــ   ملـــــى  ـــــرة   ن  ـــــ     ولـــــ   ي تي ـــــ   ال ماـــــر من ـــــ   المـــــو   ال ـــــرا  لبـــــ  أن ي تي                                    ثي
                         ا جــــــ   مــــــن الهللايــــــب الــــــ    ال يعلمــــــ    ال هللا  تعــــــالى    فــــــ ن   ــــــال  ممــــــرا  وحســــــن 

ن   ان  ممرا  لصيرا  فق   ما  را  ممل   فق   فا   فو ا  م يما   مرضيا    ضيا    وا 
  

 العم   با حا ي   الضعياة    
 
ـــــــى فضـــــــ    ـــــــوار ا  ف ـــــــ   ال ـــــــ  ضـــــــعاوا  ا حا ي ـــــــور المحـــــــ ثين  ل ـــــــان جمه ـــــــ ن                             ول

ـــــن ح ـــــام  اب ـــــن شـــــعبان   ال  أن  ا م ـــــة النصـــــف م ـــــليل ـــــ  صـــــح انب ـــــ  ل                         حرضـــــى هللا من
 بعضها و رج  فى صحيح    

                                 ويقـــــــول ا مــــــــام ابــــــــن حجـــــــر الهيثمــــــــى  رضــــــــى هللا منـــــــ  فــــــــى الــــــــ ر المنضــــــــو     
                                   النــــــوو    أتاـــــق ا  مــــــة مـــــن المحــــــ ثين  والاقهــــــا   و يـــــرهم  ـ  مــــــا   ـــــرا ا مــــــام

 الح ي  الضعيف  فى الاضا   والتر يب و يرا  ـ ملى جوا  العم  ب
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ــــــ  الســــــوم  ــــــن مب ــــــ  ب ــــــام الع ــــــام     واشــــــتر  ا م ــــــى ا ح  ــــــب    ال ف ــــــب والترهي                        والتر ي
ـــــ  يعمـــــ  ـــــ رجا  تحـــــ  أصـــــ  مـــــام    ولي ـــــون من ـــــ   أن ي  ـــــ  مـــــ   ل ـــــق  العي ـــــن  لي                       واب

                    رضــــ      ونقــــ  هــــ ااولــــم ي ــــن ثمــــ  مــــا يع بــــ  م لقــــا    ا  لــــم ي ــــن فــــى البــــاب  يــــرا 
 من ا مام أحم  بن حنب  رضى هللا من    

ـــــــة  النصـــــــف  ـــــــر  فـــــــى ليل ـــــــ من أن يتا ـــــــب     ينبهللاـــــــى للم ـــــــول الحـــــــافن بـــــــن رج                               ويق
                            مـــــن شـــــعبان لـــــ  ر هللا  تعـــــالى  و ما ـــــ   بهللااـــــران الـــــ نوب  وســـــتر  العيـــــوب  وتاـــــريج
ـــــــن ـــــــ  م ـــــــى تمن ـــــــ نوب  الت ـــــــب  ال ـــــــة  ويجتن ـــــــ   التوب ـــــــى  ل ـــــــ م  مل ـــــــروب  وأن يق                                الك

 المهللاارة  ولبول ال ما    
ـــــــــ ما  لـــــــــ   ـــــــــا  جمامـــــــــة بنحـــــــــو الصـــــــــوة وال ـــــــــال رضـــــــــى هللا منـــــــــ   ن  حيا ه                               ول

 ا تلا  في  فقي    
ليـــــــــ   هـــــــــب بعـــــــــ  أجـــــــــو   التـــــــــابعين  مـــــــــن أهـــــــــ                                         ا ل  نـــــــــ  لـــــــــي  ب مـــــــــة وا 

 الشام    ووافقهم  ملى  ل    ا اة  من مبا  أه  البصرة   
                                ب ل وليـــــــــ   نـــــــــ  ب مـــــــــة      ليـــــــــ   هـــــــــب  أكثـــــــــر ملمـــــــــا  الحجـــــــــا  وفقهـــــــــا   

ــــــال ا  ــــــة    ول ــــــى هــــــ االم ين ــــــرا االجتمــــــا  ف ــــــ  ي  ــــــ  الشــــــام   ن                                    مــــــام  ا و امــــــى  فقي
ـــــــ ما    وال ي ـــــــرا أن يصـــــــلى  الرجـــــــ  ـــــــة فـــــــى المســـــــاج  للصـــــــوة والقصـــــــ   وال                                  الليل

                       فيها ل اصة ناس      ولال ا مام ابن رجب    وهو ا لرب  نشا  هللا    
     تعريف الب مة  

 فتكون سي ة م مومة    والب مة  ت لق فى الشر  ملى ما لاب  السنة 
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ـــــ رج تحـــــ  أصـــــ  مـــــام ولـــــ  ـــــوة وان ـــــى مـــــا اســـــتح   بعـــــ  مهـــــ  النب ـــــق الب مـــــة مل                       ت ل

 مستحسن شرما  فتكون حسنة مم وحة   
ــــــــى  رضــــــــى  ــــــــام الهللا ال ــــــــ  ا م ــــــــى  ل ــــــــول ف ــــــــي  ويق ــــــــا      ل ــــــــى ا حي ــــــــ  ف                                          هللا من

ــــ  ب مــــة  ــــى من ــــ  المنه ــــ     ب ــــا من ــــ  وســــلم  منهي ــــ  الرســــول صــــلى هللا ملي ــــا بع ــــ  م                      
                         تضــــا  الســــنة  الثابتــــة  وترفــــ  أمــــرا  مــــن الشــــر  مــــ  بقــــا  مليــــ     بــــ  االبتــــ ا  لــــ 

 جب فى بع  ا حوال   ا تهللاير  ا سباب    ي
                              ولــــــــال ا مــــــــام الحــــــــافن ابــــــــن حجــــــــر فــــــــى فــــــــتح البــــــــار     والتحقيــــــــق أن الب مــــــــة 

ــــــ   ن  ان ــــــ رج  تحــــــ  أصــــــ  مستحســــــن  شــــــرما فهــــــى حســــــنة    وا  ــــــا ين ــــــ  مم                               ن  ان
ال فهـــــى مـــــن لســـــم ممـــــا ينـــــ رج تحـــــ   أصـــــ  مســـــتقبح شـــــرما فهـــــ                    ى مســـــتقبحة     وا 

 المبا     
                             وأوضــــــح لكــــــم  لـــــــ  بمــــــا ولــــــ  فـــــــى مهــــــ  أميــــــر المـــــــ منين ممــــــر رضــــــى هللا منـــــــ 
                                فقـــــــ  جمـــــــ  النـــــــا  فـــــــى صـــــــوة التـــــــراويح بعـــــــ  ســـــــنتين  مـــــــن  وفتـــــــ  ملـــــــى  مـــــــام

                 أيــــام منــــ      ولــــم   ي ــــن   لــــ   معهــــو ا بــــى بــــن  عــــب  رضــــى هللا واحــــ  هــــو ســــي نا  أ
ــــــــى ب ــــــــر ــــــــة ســــــــي نا أب ــــــــ  وســــــــلم  وال فــــــــى  وف ــــــــا رســــــــول هللا صــــــــلى هللا ملي                            موالن
ـــــــر المـــــــ منين  ممـــــــر  ـــــــة أمي ـــــــين مـــــــن  وف ـــــــى الســـــــنتين ا ول ـــــــ   وال ف                                    رضـــــــى هللا من
                              ثـــــم بـــــ ا لـــــ  أن يجمعهـــــم  ملـــــى  مـــــام واحـــــ  ولـــــال     لـــــو جمعـــــ  النـــــا  ملـــــى  مـــــام 

                                           النـــــا  يصـــــلون أواحـــــ  فـــــى صـــــوة التـــــراويح   ـــــان أمثـــــ     وناـــــ  الا ـــــرة     ولمـــــا ر 
                                   لــــــــرأ الصــــــــحابة لكتــــــــاب التــــــــراويح   لــــــــف  ســــــــي نا أبــــــــى بــــــــن  عــــــــب ـ وهــــــــو أ

  منين رضى هللا من  وهو مسرور    نعم  الب مة  ه ا    هللا ـ لال أمير الم



 13 

ــــــ  مهــــــ  رســــــول هللا صــــــلى هللا ــــــا اســــــتح   بع ــــــ  م ــــــي    ــــــ  ل ــــــرون أن ــــــ  ت                             ومــــــن  ل
 ملي  وسلم  منهيا من     

                                  باحــــــــة مــــــــا لــــــــم  يــــــــر  صــــــــول أن ا صــــــــ   فــــــــى الشــــــــج ا ويقــــــــرر ملمــــــــا  ا هــــــــ ا
 ن  بالنهى    ما لرروا أن المبا   ي    فى الحسن    

 
 ية  حيا  ليلة النصف     يا

                            ولـــــــ  انتهـــــــى فضـــــــيلة الشـــــــيف حســـــــنين م لـــــــو  ماتـــــــى الـــــــ يار  المصـــــــرية  الســـــــابق
ــــى بحثــــ  الم                      ســــتاي  فــــى شــــ ن ليلــــة النصــــف مــــن شــــعبان والــــ   أشــــر   ليــــ   ناــــاف

  لى لول  م  هللا فى ممرا   
 
                               ســــــــــــتحب لمــــــــــــا ور  فيــــــــــــ    والحاصــــــــــــ  أن  حيــــــــــــا  النصــــــــــــف مــــــــــــن شــــــــــــعبان م 

                                   مـــــــن ا حا يـــــــ    وي ـــــــون  لـــــــ  بالصـــــــوة بهللايـــــــر تعيـــــــين  مـــــــ   م صـــــــو  وبقـــــــرا ة
ــــــــى ــــــــى النب ــــــــ ما  والتســــــــبيح والصــــــــوة مل ــــــــالى وال ــــــــ  ر هللا تع ــــــــرا      وي ــــــــر ن ف                           الق
                         صـــــــلى هللا مليـــــــ  وســـــــلم  جمامـــــــة وفـــــــرا      وبقـــــــرا ة الحـــــــ ي  وســـــــمام     ومقـــــــ

ــــــــ رو   والمجــــــــال  للتاســــــــير  وشــــــــر  ا حا يــــــــ  والكــــــــوم ــــــــى فضــــــــا   هــــــــ ا  ال                               مل
 الليلة وحضور تل  المجال  وسمامها و ير  ل  من العبا ة    

                          ومـــــــــن ابـــــــــن مبـــــــــا  رضـــــــــى هللا منهمـــــــــا    بصـــــــــوة العشـــــــــا  جمامـــــــــة    والعـــــــــ م  
                             لــــ ملــــى صــــوة الصــــبح جمامــــة    مــــا لــــالوا فــــى  حيــــا  ليلتــــى العيــــ      وأولــــى مــــن 

 صوة العشا   فى جمامة وصوة الصبح فى جمامة أيضا    
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 ويقول فضيلت    
                          ولــــــ  جـــــــر  مـــــــا ة المســـــــلمين با جتمـــــــا  فــــــى المســـــــاج   هـــــــ ا الليلـــــــة  حيا هـــــــا   

  ما     بال ما  واالبتهال  لى هللا تعالى لاضلها  الم ثور  في مون به ا ال
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

 صلى هللا ملى سي نا محم  وملى  ل  وصحب  وسلم و                     
                            الجـــــــول وا كــــــرام    يــــــا ا ال ـــــــول   اللهــــــم  يــــــا  ا المــــــن وال يمـــــــن مليــــــ     يــــــا  ا   

ــــــــــــ   ال  ــــــــــــام    ال  ل ــــــــــــ      هــــــــــــر الوجــــــــــــين     وجــــــــــــار  المســــــــــــتجيرين وا نع                               أن
 وأمان  ال ا اين    

ـــــــــــــا  ـــــــــــــاب شـــــــــــــقيا أو محروم ـــــــــــــى أم الكت ـــــــــــــ   ف ـــــــــــــى من ـــــــــــــ   تبتن                                          اللهـــــــــــــم  ن  ن
                أو م ـــــرو ا أو مقتـــــرا ملـــــى فـــــى الـــــر    فـــــامح  اللهـــــم باضـــــل   شـــــقاوتى  وحرمـــــانى
ــــــاب ســــــعي ا مر ولــــــا  موفقــــــا ــــــ    فــــــى أم الكت ــــــى  من ــــــار ر لــــــى    واثبتن لت                       و ــــــر   وا 
                       لل يـــــــرا     ف نـــــــ   للـــــــ   ولولـــــــ  الحـــــــق فـــــــى  تابـــــــ  المنـــــــ ل ملـــــــى لســـــــان نبيـــــــ  

 المرس      يمحو هللا ما يشا   ويثب  ومن ا أم الكتاب  ل   
                         لى ا م ــــــم فـــــــى ليلــــــة النصـــــــف مــــــن شـــــــهر شــــــعبان الم ـــــــرم    التـــــــى  لهــــــى بـــــــالتج 

                                        ياــــــــر  فيهــــــــا  ــــــــ  أمــــــــر ح ــــــــيم ويبــــــــرم    أســــــــ ل  أن تكشــــــــف منــــــــا مــــــــن الــــــــبو  
                              ا كـــــــرم    ا أنـــــــ  بـــــــ  أملـــــــم     نـــــــ  أنـــــــ  ا مـــــــ  مـــــــا نعلـــــــم  ومـــــــا ال نعلـــــــم    ومـــــــ

 وصلى هللا ملى سي نا محم  النبى ا مى وملى  ل  وصحب  وسلم    
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 أص  ه ا ال ما    
ـــــــ                                  وأضـــــــا  فضـــــــيلة الماتـــــــى  يقـــــــول    لـــــــال العومـــــــة ا لوســـــــى  فـــــــى تاســـــــير لول

 تعالى   يمحو هللا ما يشا  ويثب  ومن ا أم الكتاب  ل   
                              بــــــى شــــــيب  فــــــى مصــــــنا  و يــــــرا مــــــن ابــــــن مســــــعو  لــــــال    مــــــا  مــــــاأ ــــــرج ابــــــن أ 

 مب  ل  به ا ال موا   ال وس  هللا ملي  فى معيشت      
ـــــــــا ا ال ـــــــــول  ـــــــــا  ا  الجـــــــــول وا كـــــــــرام    ي ـــــــــ     ي ـــــــــا  ا المـــــــــن  وال يمـــــــــن ملي                                    ي

                             اين ين    وجـــــــار المســـــــتجرين  ومـــــــ من ال ـــــــاالوجـــــــ  هـــــــر وا نعـــــــام  ال  لـــــــ   ال أنـــــــ 
ـــــــى  ـــــــى الشـــــــقاوة  وأثبتن ـــــــامح من ـــــــاب شـــــــقيا  ف ـــــــى أم الكت ـــــــ   ف ـــــــى من ـــــــ   تبتن                            ن  ن
ــــــى ــــــرا  مل ــــــاب  محرومــــــا  مقت ــــــ   فــــــى أم الكت ــــــى من ــــــ   تبتن ن  ن                        منــــــ   ســــــعي ا    وا 

                        الـــــر    فـــــامح حرمـــــانى    ويســـــر ر لـــــى  وأثبتنـــــى منـــــ   ســـــعي ا موفقـــــا لل يـــــرا   فـــــى
                                  ف نـــــــ  تقـــــــول فـــــــى  تابـــــــ  الـــــــ   أن لتــــــــ    يمحـــــــو هللا مـــــــا يشـــــــا  ويثبـــــــ  ومنــــــــ ا 

 أم الكتاب ل
 ي و  بالبي     ن حمي  و يرا من ممر رضى هللا من  أن  لال وهووأ رج مب  ب 
ا  ف نـ   تمحـو  مـا تشـ اللهم  ن  ن   تب  ملى شقوة أو  نبا فامح  واجعل  سـعا ة ومهللااـرة  

 وتثب   ومن   أم الكتاب   
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 المرا   ب م الكتاب فى ال ما     
 ويقول  فضيلة الشيف  حسنين  م لو     ل     

ــــــــة   ــــــــ ا ا  مي ــــــــى ه ــــــــاب ف ــــــــب وأم الكت ــــــــ    ت ــــــــو   ال ــــــــو  المحا ــــــــى الل ــــــــ  ه                              هللا في
                           أحــــــوال  لقــــــ  وهــــــو المعنــــــى المشــــــهور لهــــــا فــــــى ا يــــــة الكريمــــــة   مــــــا لالــــــ  ا مــــــام

ــــــــ   تا لوســــــــى    و  ــــــــ  ا صــــــــ  ال ــــــــاب   ن ــــــــ  صــــــــحفســــــــمى أم الكت                           ستنســــــــف  من
ــــة ــــالى أ  تحــــ  ســــل ان   و  المو   ــــ ا تع ــــرا  يمحــــو وهــــو من ــــ   أم ــــ  من ــــا يشــــا  ويثب                 م
 فيق  في  التهللاير والتب ي  والمحو وا ثبا     مايشا 

ــــــــ  فيــــــــ  الســــــــعا ة بــــــــ لها   ــــــــ  وتــــــــ ال وتثب ــــــــ  تمحــــــــى من                               فالشــــــــقاوة  الم توبــــــــة في
ال لم ي ن لل ما  فا  ة     بسبب ال ما  المستجاب  وا 

 لماتى  من بحث  القيم  لى لول   ول   ل  فضيلة ا 
                      ومجمــــــــ  القــــــــول أن  حيــــــــا  ليلــــــــة النصــــــــف مــــــــن شــــــــعبان  بالــــــــ ما  وبهللايــــــــرا مــــــــن 

                         ال امــــــا  ب مــــــة حســــــنة ســــــوا  أكــــــان ملــــــى اناــــــرا  أم فــــــى جمامــــــة فــــــى المســــــاج 
ـــــ  ت ســـــى ب ـــــابعين    ول ـــــ  أجـــــو   الت ـــــ  بع ـــــا  هـــــب  لي ـــــى م ـــــور و يرهـــــا مل ـــــم جمه                          ه

 المسلمين فى مصر والشام من لرون م ي ة   
ـــــــ    ـــــــر حســـــــنة    ول ـــــــ  ب مـــــــة  ي ـــــــى أن ـــــــة  ل ـــــــن الاقهـــــــا  وا  م                                  و هـــــــب   ـــــــرون م

 فى نومى الب مة   ولك  وجهة هو موليها ل     ملم  مما تق م القول
    نحتا  بلبلة النصف من بع   ل  أن  ال حرج ملينا  
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                         شـــــــــعبان  ن  ـــــــــرام التـــــــــابعين وهـــــــــم مـــــــــن أ ر ـــــــــوا الصـــــــــحابة ا جـــــــــو  استحســـــــــنوا 
                              االحتاـــــــــال بهـــــــــا وهـــــــــم لنـــــــــا لـــــــــ وة مـــــــــن  يـــــــــر القـــــــــرون  مـــــــــا ور  فـــــــــى الحـــــــــ ي 

 نهم      ثم ال ين يلونهم ثم ال ين يلو  لرنى الشريف      ير القرون 
ــــــة مبار ــــــة  ــــــى ال امــــــة مســــــتحب فــــــى  ــــــ  ولــــــ  فــــــ  ا  ــــــان فــــــى ليل                               واالجتمــــــا   مل

ــــــــا ــــــــ    وا  ا   ــــــــان أمث ــــــــ  استحســــــــنوان ب  ــــــــابعين ل ــــــــ  أجــــــــو  الت ــــــــا أجــــــــ رنا ع                           فم
                               ال امــــــا  فيــــــ  تعــــــاون ملــــــى البــــــر    واالجتمــــــا  ملــــــى  بمتـــــابعتهم  فــــــى  يــــــر حــــــرج 

                      والتقـــــــو   وهللا تعـــــــالى  يقـــــــول    وتعـــــــاونوا  ملـــــــى البـــــــر والتقـــــــو  وال تعـــــــاونوا  ملـــــــى 
 ا ثم والع وان  ل   

                                  ولـــــــ  جـــــــا  فـــــــى تاســـــــير القر بـــــــى  بســـــــورة  الـــــــ  ان   حـــــــم   والكتـــــــاب المبـــــــين      
ـــــا أن   ـــــيم    ن ـــــر ح  ـــــ  أم ـــــر    ـــــا  يا ـــــ رين    فيه ـــــا من ـــــا  ن ـــــة  ن ـــــة  مبار  ـــــى ليل ـــــاا ف                              لن

ـــــيم  ل  ـــــ  هـــــو الســـــمي  العل ـــــ   ن ـــــا مرســـــلين   رحمـــــة مـــــن ري ـــــا  ن ـــــ نا   ن                        أمـــــرا  مـــــن من
ـــة النصـــف  مـــن ـــا   رضـــى هللا منهمـــا  ـ هـــى ليل ـــن مب             لـــال م رمـــة  ـ وهـــو مـــولى اب

                                      نســــــف ا حيــــــا   مــــــن ا مــــــوا  وي تــــــب الحــــــاجأمــــــر الســــــنة وتشــــــعبان  يبــــــرم  فيهــــــا  
 فو ي ا  فيهم أح  وال ينق  منهم أح     

ـــــــرة  ـــــــن المهللاي ـــــــان ب ـــــــ  وســـــــلم   تق ـــــــ                           ورو  مثم ـــــــى صـــــــلى هللا ملي ـــــــال النب لـــــــال   ل
 حتى أن الرج  لين ح ويول  ل  ول   رج اسم  فى الموتى    لى شعبان  ا جال من شعبان

 بى رضى هللا من  يقول     مام القر وأضا  ا 
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                            و ـــــرج الترمــــــ   مــــــن ما شـــــة  رضــــــى هللا منهــــــا مــــــن النبـــــى صــــــلى هللا مليــــــ  وســــــلم
ــــــن شــــــعبان    أ   ــــــة النصــــــف م ــــــ ل ليل ــــــال      ن هللا مــــــ  وجــــــ  ين ــــــ ل ــــــ ل رحمات                              ين

 وير ات   ل  لى سما  ال نيا فيهللاار  كثر من م   شعر  نم  لب   
 ويقول ا مام القر بى رضى هللا من      

                    والجمهـــــور ملـــــى أن الليلـــــة  المبار ـــــة فـــــى ا يــــــة الســـــابقة  هـــــى ليلـــــة  القـــــ ر  وهــــــو
ـــــىالصـــــحيح لقولـــــ  تعـــــالى     شســـــه ـــــ   أنـــــ ل فيـــــ  القـــــر ن ل  فـــــن  مل                       ر رمضـــــان ال

ـــــة  ـــــى ليل ـــــالى     ف ـــــ  تع ـــــ   بقول ـــــ  اللي ـــــين أن  مان ـــــم ب ـــــ  رمضـــــان    ث ـــــا  ن ول                          أن ميق
                  مبار ـــة  ل  ثـــم مينهـــا  بقولـــ        أنـــا أن لنـــاا فـــى ليلـــة القـــ ر  ل ولولـــ  تعـــالى    فيهـــا 
                       ياـــــر   ـــــ  أمـــــر ح ـــــيم  ل  موافـــــق لمعنـــــى تســـــميتها  بليلـــــة القـــــ ر   ن معنـــــاا التقـــــ ير 

                         همــــــا    ي تــــــب مــــــن أم الكتــــــاب فــــــى ليلــــــة  القــــــ ر لــــــال  ابــــــن مبــــــا  رضــــــى هللا من
  شر  وا ر ا  وا جال    لماهو  ا ن فى السنة  من ال ير وا

 ول  تعالى      أن لناا  ل    الضمير فى ل
ــة المبار ــة  هــى ــال  ن الليل ــين لحضــراتكم أن مــن ل ــ م يب ــول   وممــا تق ــ ر أرجعــوا  أل ــة الق ليل

أما ال ين لالوا  ن الليلـة المبار ـة  هـى  الضمير فى لول  تعالى      أن لناا ل  لى القر ن الكريم
أن لنـاا ل  لـى ا مـر ا لهـى    أ  ليلة نصف شـعبان  فقـ  أرجعـوا الضـمير فـى لولـ  تعـالى    

  من نا لضيناا فى ه ا الليلة    وهى ليلـة النصـف مـن شـعبان التـى لـ رنا فيهـا أن لناا أمرا من
 ا   وا فقار وا م ا  وا  الل وا حيا ا جال وا ر ا  وا  ن
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ــــــــوا ما ــــــــى ر ســــــــا ت ــــــــ  و  ة مل ــــــــ  ومي ا ي ــــــــى جبري ــــــــ المو  ــــــــة يعن ســــــــرافي  وم را ي                               ا 
 ليمضوها  ملى  لقى  لى السنة القابلة    

ــــــــالى  يقضــــــــى  ا لضــــــــية فــــــــى  ــــــــو الضــــــــحى رضــــــــى هللا منــــــــ      ن هللا تع                             ورو  أب
                             ليلـــــة النصـــــف مـــــن شـــــعبان  ويســـــلمها   ريابهـــــا  فـــــى ليلـــــة القـــــ ر  ويـــــ ل  جمـــــ  بـــــين 

   فى بر ة الليلتين    ما ور 
                      ولـــــــال ال م شـــــــر   رضـــــــى هللا منــــــــ     ليـــــــ   يبـــــــ أ باستنســــــــا   لـــــــ  مـــــــن اللــــــــو  
ـــــة نصـــــف شـــــعبان  ويقـــــ  الاـــــرا   فـــــى ليلـــــة القـــــ ر                        المحاـــــو  فـــــى ليلـــــة البـــــرا ة أ  ليل

ــــــــــ ــــــــــى جبري ــــــــــى مي ا يــــــــــ      ونســــــــــ ة الحــــــــــروب  ل                               فتــــــــــ ف  نســــــــــ ة ا ر ا   ل
                        و ـــــــــ ل  الــــــــــ ال ل والصـــــــــوامق  وال ســــــــــف    ونســـــــــ ة ا ممــــــــــال  لـــــــــى  ســــــــــمامي  
ـــ  المـــو     ـــى مل ـــ  م ـــيم  ـ ونســـ ة المصـــا ب   ل ـــ نيا  ـ وهـــو مل                  صـــاحب ســـما  ال

                               يلــــــة فــــــ ن للــــــ        ا تقــــــرر أنــــــ  فــــــى  ــــــ   مــــــن ليلــــــة النصــــــف مــــــن شــــــعبان  ول
ــــــن  ــــــا    أجــــــاب الشــــــهاب اب ــــــ  بينهم ــــــة  الجم ــــــا  ياي ــــــ  ا لضــــــية فم ــــــر  في ــــــ ر تا                                   الق
                         حجـــــر الهيتمـــــى  ب نـــــ  باـــــر   ولـــــو   لـــــ  فـــــى  ـــــ  مـــــن الليلتـــــين يتعـــــين حملـــــ  ملـــــى 

                         يو  فـــــــى ا  ـــــــر      مـــــــا وتاصـــــــ فـــــــى  حـــــــ اهما أن الكتابـــــــة والنســـــــف تقـــــــ   جمـــــــاال  
                       لـــــــالوا  بن يـــــــرا  فـــــــى رفـــــــ  ا ممـــــــال صـــــــباحا  ومســـــــا  ويـــــــوم ا ثنـــــــين وال مـــــــي     
ـــــــين  ـــــــ  وســـــــلم   ـــــــان يتحـــــــر  صـــــــوم ا ثن ـــــــ  صـــــــلى هللا ملي ـــــــ  رو   الترمـــــــ    أن                      ول

ـــــــــال  نهمـــــــــا ـــــــــر  وال مـــــــــي  ول ـــــــــر  فيهمـــــــــا ا ممـــــــــال ف حـــــــــب أن يع                               يومـــــــــان تع
ــــــى يــــــومى ا ثنــــــين ــــــال ترفــــــ  ماصــــــلة ف ــــــى وأنــــــا صــــــا م    ولــــــ  لــــــالوا  ن ا مم                      ممل

 وال مي  وترف  أممال العام مجملة  فى شعبان    
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ــــــــا ر  ــــــــ    م ــــــــا لال ــــــــى الصــــــــحيحين مــــــــن الســــــــي ة ما شــــــــة رضــــــــى هللا منه ــــــــ وف                                أي
                            رســـــــــول هللا صـــــــــلى هللا مليـــــــــ  وســـــــــلم اســـــــــتكم  صـــــــــيام شـــــــــهر لـــــــــ   ال رمضـــــــــان  

 وما رأيت  فى شهر أكثر من  صياما من شعبان  
                           أن – مــــــــا ســــــــبق القــــــــول  –ولــــــــ  بــــــــين لنــــــــا رســــــــول هللا صــــــــلى هللا مليــــــــ  وســــــــلم 

                      مــــــال ترفــــــ  فيــــــ   لــــــى هللا   ف حــــــب صــــــلى هللا مليــــــ  وســــــلم أن يرفــــــ  مملــــــ  وهــــــوا م
 صا م  

 أسما  ليلة النصف من شعبان  
 ولليلة نصف شعبان أسما   ثيرة وت ل ملى شرفها فمن  ل   

                                    نهــــــــــا تكاــــــــــر  نــــــــــوب الســــــــــنة   وليلــــــــــة الجمعــــــــــة ليلــــــــــة تكايــــــــــر الــــــــــ نوب   أ ل 
 تكار  نوب ا سبو    وليلة الق ر تكار  نوب العمر  

                                      لمــــــــــا رو  مــــــــــن ابــــــــــن ممــــــــــر رضــــــــــى هللا منهمــــــــــا لــــــــــال    ليلــــــــــة ا جابــــــــــة بل 
                                مــــــ  ليــــــال ال يــــــر  فــــــيهن الــــــ ما    ليلــــــة الجمعــــــة وأول ليلــــــة مــــــن رجــــــب وليلــــــة 
                                           النصــــــف مــــــن شــــــعبان وليلــــــة العيــــــ ين   وهــــــ ا ال ينــــــافى اســــــتجابة الــــــ ما  فــــــى ليلــــــة

 الق ر فيم ن أن نقول  ن جملة الليالى س  ليال  
ـــــــل  ــــــة الشــــــاامة   ج ــــــى ليل ــــــ  وســــــلم ســــــ ل الشــــــاامة ف ــــــ  صــــــلى هللا ملي ــــــا ور  أن                           لم

   أمت  فيها
                           نــــــــ  ي تــــــــب للمــــــــ منين فيهــــــــا بــــــــرا ة وصــــــــ  ليلــــــــة البــــــــرا ة وليلــــــــة الصــــــــ      ل 

 بالمهللاارة وتبقى من  أريابها المو لين بحا ها  لى يوم القيامة   
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                              لمـــــــــــــا فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن  م ـــــــــــــا  ا ر ا   –  أ  الع يـــــــــــــة  الجـــــــــــــا  ة ليلـــــــــــــة هــــــــــــــل 
 رها  وا م ار و ي

                                     ن ثـــــــــــواب العمـــــــــــ  فيهـــــــــــا أرجـــــــــــح منـــــــــــ  فـــــــــــى  يرهـــــــــــا ليلـــــــــــة الرجحـــــــــــان   ول 
 فى الكمية أو الكياية  

  نها أم م الليالى بع  ليلة الق ر  ما تق م   ليلة التع يم    ل 
ــــــــــــة الهللااــــــــــــران   ل ــــــــــــول رســــــــــــول هللا صــــــــــــلى هللا مليــــــــــــ  وســــــــــــلم    ن هللا  ليل                                    لق

ـــــــر  هـــــــ  ا ر  ـــــــا  فيهللاا ـــــــى العب ـــــــة النصـــــــف مـــــــن شـــــــعبان  ل ـــــــ  ليل                                   مـــــــ  وجـــــــ  ي ل
                           رجــــــــ  بــــــــن ماجــــــــ  مــــــــن حــــــــ ي  أبــــــــى موســــــــى – ال رجلــــــــين مشــــــــر  أو مشــــــــاحن 

                        ا  حــــــ ي  ا شــــــعر  منــــــ  صــــــلى هللا مليــــــ  وســــــلم   ومثلــــــ  مــــــ  ا ــــــتو  فــــــى ا لاــــــ
ـــــــــرا  بالمشـــــــــاحن الم اصـــــــــم  ـــــــــ    والم ـــــــــام أحم ـــــــــرو  رجـــــــــ  ا م ـــــــــن مم ـــــــــ  هللا ب                        مب

   والمعا   م اوة  نيوية
  ما ا صلى هللا ملي  وسلم ليلة النصف

 ول  جا  فى رسالة فضيلة الماتى  
ـــــــــة النصـــــــــف مـــــــــن ـــــــــ     انـــــــــ  ليل                                  شـــــــــعبان  مـــــــــن ما شـــــــــة رضـــــــــى هللا منهـــــــــا لال

                            ليلتــــــى وبــــــا  رســــــول هللا صــــــلى هللا مليــــــ  وســــــلم منــــــ     فلمــــــا  ــــــان فــــــى جــــــو 
ــــــــــرة فتلااــــــــــ  بمر ــــــــــى ــــــــــ  ف  ــــــــــ نى مــــــــــا ي  ــــــــــ  النســــــــــا  مــــــــــن الهللاي ــــــــــ  فق ت                                        اللي

 مر ى   ا وال ل ا وال حريرا   أ  الكسا  ل أما وهللا ما  ان 
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ــــــــ     ــــــــان شــــــــعرا مــــــــن ــــــــ  ومــــــــم  ــــــــان   لال ــــــــا   ولي ــــــــا وال  تان                                      وال  يباجــــــــا وال ل ن
                         شـــــعر المعـــــ  ولحمتـــــ  مـــــن أوبـــــار ا بـــــ    ف لبتـــــ  فـــــى حجـــــر نســـــا   صـــــلى هللا مليـــــ  

ـــــ ـــــى حجرت ـــــم أجـــــ ا   فانصـــــرف   ل ـــــى وجـــــ  وســـــلم فل ـــــ   ـــــالثوب الســـــال  مل ـــــ  ب                       ى   ف ن
 ا ر  ساج ا وهو يقول فى سجو ا  

ـــــــ ا يـــــــ   ومـــــــا جنيـــــــ   ـــــــالى   و مـــــــن بـــــــ  فـــــــ ا     وه                                                   ســـــــج  لـــــــ  ســـــــوا   و ي
ـــــ نب الع ـــــيم    ـــــا م يمـــــا يرجـــــى لكـــــ  م ـــــيم   ا ارلـــــى ال ـــــى ناســـــى   ي                     ســـــج  بهـــــا مل

ـــــــا  ـــــــ  رأســـــــ  فع ـــــــم رف ـــــــ  وصـــــــورا   وشـــــــق ســـــــمع  وبصـــــــرا   ث ـــــــ    لق ـــــــى لل                          وجه
ــــن مقابــــ     ــــ  برضــــا  مــــن ســــ      وبعاــــو  م ــــال فــــى ســــجو ا   أمــــو  ب                     ســــاج ا فق

                               أنــــــ   مــــــا أثنيــــــ  ملــــــى ناســــــ    ألــــــول  مــــــا  وبــــــ  منــــــ    الأحصــــــى ثنــــــا  مليــــــ   
 لال أ ى  او  ملي  السوم  

 لسي      التراب   فى   وجهى    أمار
 يعارا        أنـــسي    لوجهى      وحق                                 

 
ـــــــم ار لنـــــــى للبـــــــا نقيـــــــا مـــــــن الشـــــــر  ـــــــم رفـــــــ  رأســـــــ  مـــــــن الســـــــجو  فقـــــــال   الله                                             ث

                         فــــــــ     –أ  مــــــــن صــــــــوت  بالســــــــوم  –تقيــــــــا   ال  ــــــــافرا وال شــــــــقيا   ثــــــــم انصــــــــر  
ـــنا  يـــا ما شـــة ف  برتـــ    ف اـــق  ـــة لـــى ناـــ  مـــال   فقـــال   مـــا هـــ ا ال                    معـــى فـــى ال ميل

ـــــ   ل ـــــا   وي ـــــر بتين مالقيت ـــــ  هـــــاتين ال ـــــول   وي ـــــى ويق ـــــى ر بت ـــــ  مل ـــــةيمســـــح بي ي                  م
ــــــة ليلــــــة النصــــــف مــــــن شــــــعبان ينــــــ ل هللا ســــــبحان  وتعــــــالى                           مو اــــــة ل فــــــى هــــــ ا الليل

 فيها  لى السما  ال نيا فيهللاار لعبا ا  ال لمشر  أو مشاحن  
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 والح ي  التالى ياسر لكم سبب تصام  أنااسها رضى هللا منها   
ــــــــا ســــــــع ــــــــ  أن أب ــــــــن ماج ــــــــ  رو  اب ــــــــى  ول ــــــــ  مل ــــــــ                                    ي  ال ــــــــ ر  رضــــــــى هللا من

ـــــا ســـــعي    حـــــ ثنى بشـــــج ســـــمعت  مـــــن رســـــول ـــــا أب ـــــ  ي                           ما شـــــة رضـــــى هللا منهـــــا فقال
                         هللا صــــــلى هللا مليــــــ  وســــــلم أحــــــ ث  بمــــــا رأيتــــــ  يصــــــن    فقــــــال أبــــــو ســــــعي     ــــــان

ـــــال   اللهـــــم امـــــ  ســـــمعى نـــــورا   وبصـــــر  رســـــول هللا   ا  ـــــ ـــــى صـــــوة الصـــــبح ل                           رج  ل
                          نـــــورا   ومـــــا بـــــين يـــــ   نـــــورا ومـــــن  لاـــــى نـــــورا   ومـــــن يمينـــــى نـــــورا   ومـــــن شـــــمالى

 نورا   ومن فولى نورا  ومن تحتى نورا   وأم م لى النور برحمت   
                              منهـــــــــا     ـــــــــ  ملـــــــــى رســـــــــول هللا صـــــــــلى هللالالـــــــــ  الســـــــــي ة ما شـــــــــة رضـــــــــى هللا

ـــــرة  ـــــام فلبســـــهما   ف  ـــــ تنى  ي ـــــم يســـــتتم أن ل ـــــم ل ـــــ  ث ـــــ  ثويي ـــــ  وســـــلم فوضـــــ  من                         ملي
ــــــالبقي  ــــــ  ب ــــــ  ف  ر ت ــــــ  صــــــويحباتى   ف رجــــــ  أتبع ــــــ تى بع ــــــ  ي ــــــ  أن                             شــــــ ي ة    نن

                            يســـــــتهللاار للمـــــــ منين والم منـــــــا  والشـــــــه ا  فقلـــــــ    بـــــــ بى وأمـــــــى  –لارلـــــــ  بقيـــــــ  ا –
                               ف نصـــــــرف  فـــــــ  ل  أنـــــــ  فـــــــى حاجـــــــة ريـــــــ  مـــــــ  وجـــــــ  وأنـــــــا فـــــــى حاجـــــــة الـــــــ نيا 

                                                فـــــى حجرتـــــى   ولـــــى ناـــــ  مـــــال فلحقنـــــى رســـــول هللا صـــــلى هللا مليـــــ  وســـــلم   فقـــــال  
ـــــم  ـــــ  ث ـــــ  ثويي ـــــى فوضـــــع  من ـــــ بى وأمـــــى أتيتن ـــــ  ب ـــــا ما شـــــة   فقل ـــــنا  ي                              مـــــا هـــــ ا ال

                                  ننــــــ  أنــــــ  تــــــ تى بعــــــ   لــــــم تســــــتتم أن لمــــــ  فلبســــــتهما ف  ــــــ تنى  يــــــرة شــــــ ي ة
ــــــــ  بــــــــالبقي  تصــــــــن   ــــــــى رأيت                       أ  تســــــــتهللاار للمــــــــ منين  –مــــــــا تصــــــــن  صــــــــويحباتى حت

                             لــــــــال يــــــــا ما شــــــــة   أكنــــــــ  ت ــــــــافين أن يحيــــــــف هللا مليــــــــ  ورســــــــول  –والم منــــــــا  
 ثم لال   أت تى جبري  ملي  السوم فقال  

   ه ا ليلة النصف من شعبان و  م  وج  فيها متقا  من النار بع   
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ـــــىشـــــعر  ـــــنم  ـــــى مشـــــاحن   وال  ل ـــــى مشـــــر  وال  ل ـــــب   ال ين ـــــر هللا تعـــــالى فيهـــــا  ل                       ل
ـــــــى ـــــــ ا   وال  ل ـــــــى مـــــــا  لوال ـــــــ  لل ـــــــيو    وال  ل ـــــــى مســـــــب  ثياب ـــــــا   رحـــــــم   وال  ل                           ل

 م من  مر  
ـــــام هـــــ ا ـــــى فـــــى لي ـــــ  نين ل ـــــا ما شـــــة ت ـــــم لـــــال   ي ـــــ  ث ـــــ  ثويي ـــــم وضـــــ  من ـــــ    ث                                       لال
ــــــى  ننــــــ  أنــــــ  لــــــ  لــــــب  ــــــيو حت ــــــ  نعــــــم بــــــ بى وأمــــــى   فقــــــام فســــــج  ل ــــــة فقل                               الليل
ــــــــى بــــــــا ن ل ميــــــــ  ــــــــ  ألتمســــــــ    فوضــــــــع  يــــــــ   مل ــــــــول ســــــــجو ا ل فقم                               أ  ل 

 فتحر    فارح    وسمعت  يقول فى سجو ا  
                                   عاـــــــــــو  مـــــــــــن مقابـــــــــــ    وأمـــــــــــو  برضـــــــــــا  مـــــــــــن ســـــــــــ      وأمـــــــــــو   أمـــــــــــو  ب

                                 أنـــــ   مــــــا أثنيـــــ  ملــــــى ناســــــ   جهــــــ  ال أحصـــــى ثنــــــا  مليــــــ  بـــــ  منــــــ    جـــــ  و 
                           فلمــــــا أصــــــبح    ــــــرتهن لــــــ    فقــــــال يــــــا ما شــــــة أتعلمــــــتهن   فقلــــــ    نعــــــم فقــــــال  

                           هن وملمــــــــيهن فــــــــ ن جبريــــــــ  مليــــــــ  الســــــــوم ملمنــــــــيهن وأمرنــــــــى أن أر  هــــــــنيمــــــــتعل
 فى السجو     

 فض  يوم النصف من شعبان   
 وجا  فى رسالة فضيلة الماتى  

                                     ويــــــوم النصــــــف مـــــــن شــــــعبان  ليلــــــة النصـــــــف فــــــى الاضــــــ    فقـــــــ  لــــــال صـــــــلى هللا 
ــــــر هللا فــــــيهن  ــــــاليهن يب ــــــامهن   وأيــــــامهن  لي ــــــاليهن   ي ــــــ  ليــــــال لي ــــــ  وســــــلم   أري                                     ملي
ــــــ    ــــــيهن الج ي ــــــيهن القســــــم   ويع ــــــى ف ــــــق ف ــــــ    ويعت ــــــيهن الج ي                          القســــــم ويع ــــــى ف

ـــــــ ر وصـــــــباحها  ـــــــة الق ـــــــا –ليل                        باحها   وليلـــــــة النصـــــــف مـــــــن شـــــــعبان وصـــــــ –أ  نهاره
  وليلة مرفة وصباحها   وليلة الجمع  وصباحها  
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  جابة ليلة النصف  
ـــــــ   ـــــــن شـــــــعبان لول ـــــــة النصـــــــف م ـــــــا  ليل ـــــــى فضـــــــ   حي ـــــــوار ة ف ـــــــ  ال ـــــــى ا حا ي                            وف
                    صــــلى هللا مليــــ  وســــلم   مــــن أحيــــا الليــــالى ال مــــ  وجبــــ  لــــ  الجنــــة   ليلــــة الترويــــة  

  ر   وليلة شعبان ل  لة الاوليلة مرفة   وليلة النحر   ولي
ـــــــى  ـــــــة النصـــــــف مـــــــن شـــــــعبان وليلت ـــــــام ليل ـــــــ  وســـــــلم   مـــــــن ل ـــــــ  صـــــــلى هللا ملي                            ولول

 العي ين لم يم  للب  يوم تمو  القلوب ل  
ــــــــن شــــــــعب ــــــــة النصــــــــف م ــــــــ ين وليل ــــــــى العي ــــــــا ليلت ــــــــن أحي ــــــــة   م ــــــــى رواي ــــــــم وف                                     ان ل

 يم  للب  يوم تمو  القلوب 
                         ومعنــــــــى القيــــــــام   القيــــــــام ب صــــــــو  ال امــــــــا  مــــــــن لولــــــــ  تعــــــــالى   ولومــــــــوا   

 لانتين ل أ   ا عين  
ـــــــــا ور    ـــــــــ نيا مـــــــــن ا  ـــــــــرة    م ـــــــــ  بال ـــــــــم يتل ـــــــــ  أ  ل ـــــــــم يمـــــــــ  للب ـــــــــى ل                                     ومعن
ـــــــ نيا الهللاـــــــافلين مـــــــن ا  ـــــــرة   ولـــــــال بعضـــــــهم                             ال تجالســـــــوا المـــــــوتى   يعنـــــــى أهـــــــ  ال
ــــــر ــــــى القب ــــــ   روحــــــ  وال ف ــــــ  ن ــــــ  من ــــــر للب ــــــ    أ  ال يتحي ــــــم يمــــــ  للب ــــــى ل ــــــى معن                            ف

 وال فى يوم القيامة  
 فض  ال ما   

                                 ن م ـــــــاهر العبو يـــــــة   ولـــــــ  أمرنـــــــا هللا ب ما ـــــــ  فــــــــى ألـــــــول   والـــــــ ما  م هـــــــر مـــــــ
                            لولـــــــ  تعـــــــالى   ولـــــــال ري ـــــــم ا مـــــــونى اســـــــتجب لكـــــــم ل ولـــــــ  ملينـــــــا ســـــــبحان  فـــــــى
ــــــا ــــــين لن ــــــيهم الصــــــوة والســــــوم   وي ــــــرام مل ــــــ  الرســــــ  الك ــــــا  مــــــا ب ــــــريم م ــــــر ن الك                            الق

 سي نا   ريا ملي  السوم   ربب  أن  استجاب لهم  قول  تعالى فيما  ما 
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ـــــــ ما   رب شـــــــقيا    ـــــــن ب ـــــــم أك ـــــــرأ  شـــــــيبا ول ـــــــى واشـــــــتع  ال ـــــــى وهـــــــن الع ـــــــم من                             ن
ـــــــ ن  ـــــــى مـــــــن ل نـــــــى  اـــــــ  المـــــــوالى مـــــــن ورا ـــــــى و انـــــــ  امرأتـــــــى مـــــــالرا  فهـــــــب ل                          وا 

                              رثنــــــــــى ويــــــــــر  مــــــــــن  ل يعقــــــــــوب واجعلــــــــــ  رب رضــــــــــيا  ل فاســــــــــتجاب هللاوليــــــــــا    ي
ــــــا نبشــــــر  بهللاــــــوم اســــــم  يحــــــى ــــــا  ن ــــــا   ري ــــــا اا   ي ــــــ  ا ســــــباب ون                                مــــــا ا و ــــــر  ل
ــــــى  ــــــوم و انــــــ  امرأتــــــى  ــــــ  مــــــن لبــــــ  ســــــميا   لــــــال رب أنــــــى ي ــــــون ل                                  لــــــم نجعــــــ  ل
                                          مـــــالرا ولــــــ  بلهللاــــــ  مــــــن الكبــــــر متيــــــا   لــــــال  ــــــ ل  لــــــال ريــــــ  هــــــو ملــــــى هــــــين ولــــــ  

  لقت  من لب  ولم ت  شي ا  ل  
ــــــى صــــــ ر    ويســــــر ــــــال رب اشــــــر  ل ــــــى لصــــــة ســــــي نا موســــــى   ل ــــــالى ف ــــــ  تع                        و قول

                          لســــــانى ياقهــــــوا لــــــولى   واجعــــــ  لــــــى و يــــــرا  مــــــنلــــــى أمــــــر    واحلــــــ  مقــــــ ة مــــــن 
ـــــــى   هـــــــأ                      ارون أ ـــــــى   أشـــــــ   بـــــــ  أ ر    وأشـــــــر   فـــــــى أمـــــــر     ـــــــى نســـــــبح  هل

ـــــــا نصـــــــيرا ـــــــ  بن ـــــــ   ن ـــــــرا   ن ـــــــ  ر   ثي ـــــــرا   ون ـــــــا    ثي ـــــــا ج ـــــــ   م                               ل فاســـــــتجاب هللا ل
 ل ل  أوتي  س ل  يا موسى ل  فى سورة      لا

                               و ــــــــــ ل   مــــــــــا ســــــــــي نا أيــــــــــوب مليــــــــــ  الســــــــــوم ريــــــــــ  أن ي شــــــــــف منــــــــــ  الضــــــــــر 
                       فاســــــتجاب لــــــ   مــــــا جــــــا  فــــــى ســــــورة ا نبيــــــا    وأيــــــوب    نــــــا   ريــــــ  أنــــــى مســــــنى

ــــــ  مــــــن ضــــــر ــــــ  فكشــــــانا مــــــا ب ــــــراحمين   ف ســــــتجبنا ل ــــــ  أرحــــــم ال ــــــاا  الضــــــر وأن                           و تين
 أهل  ومثلهم معهم رحمة من من نا و  ر  للعاب ين ل  

ـــــــــــ موا بهـــــــــــا وهـــــــــــى  ـــــــــــا  والمرســـــــــــلين  مـــــــــــوة ي ـــــــــــر ا نبي ـــــــــــار هللا  مي                                 ولـــــــــــ  ا ت
ــــــــ  ل مــــــــ  أن هللا  ــــــــ ينا م ي ــــــــالى يقــــــــول     ول ــــــــ  تع ــــــــى ملمــــــــا ل ولكن                          ولــــــــ  رب   ن

  تعالى  تاا من العلم ما لم ي ت  أح ا من العالمين  
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ــــــــ ما   نــــــــ   ــــــــى لل ــــــــو معن ــــــــ  هللا ف ــــــــ  شــــــــج مقــــــــ ر من ــــــــ نا  ن   ــــــــولن أح ــــــــو يق                                   ف
                         ور  أن الــــــــ ما  يــــــــر  القضــــــــا  وي ــــــــون  لــــــــ  الــــــــر  مــــــــن القضــــــــا  أيضــــــــا   و ــــــــان 

    ابن م ا  هللا يقول  صاحب الح م سي
 ي       ـــوم  وتسآلى     افتقار     فاى

 ا ريا     أن تقضى  ملى     لي     ألو                                        
 ل  ـــأرجو و م  لما    تر نى   لم  لو 

 با ال ل  ملمتنى  ما    جو     في    من                                        
                               وال ييــــــــ   مــــــــ نب منــــــــا مــــــــن  نبــــــــ  فــــــــ ن هللا تعــــــــالى يقبــــــــ  التوبــــــــة مــــــــن مبــــــــا ا 
ـــــة   ـــــول التوب ـــــين مـــــن لب ـــــى يق ـــــا ونحـــــن مل ـــــب مـــــن  نوين ـــــو مـــــن الســـــي ا    فلنت                         ويعا
                            ولـــــي ن لنـــــا مـــــ م الصـــــا لين بعـــــ  التوبـــــة   فنقبـــــ  ملـــــى ال امـــــا  فـــــى همـــــة ماليـــــة 
                              وجــــــــــ  ال يعــــــــــروا هــــــــــ ل   ولــــــــــي ن نصــــــــــب أميننــــــــــا ملــــــــــى الــــــــــ وام أن هللا تعــــــــــالى
نمـــــــــا الـــــــــ نيا ممرنـــــــــا لآل ـــــــــرة فلن  ـــــــــ  مـــــــــن ممرنـــــــــا                               لقنـــــــــا لآل ـــــــــرة ال للـــــــــ نيا   وا 

                  وســــلم   ولنقــــ  مــــا ملمنــــا هللا أن موالنــــا رســــول هللا صــــلى هللا مليــــلمقرنــــا  مــــا نصــــحنا 
 نقول  فى ال ما    

 صـرا  مـا حملتـ  ملـى الـ ين مـن  أو أ   نـا   رينـا وال تحمـ  ملينـا  رينا ال ت ا  نا  ن نسـينا 
وامف منا وا ار لنا وارحمنـا   أنـ  موالنـا فانصـرنا  لبلنا   رينا وال تحملنا ما ال  الة لنا ب   

 الكافرين ل  مين يارب العالمين   ملى القوم 
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وأرجـــــــــــو مـــــــــــن م جميعـــــــــــا  أن تـــــــــــر  وا معـــــــــــى   تبنـــــــــــا  لـــــــــــى هللا   ورجعنـــــــــــا  لـــــــــــى                                            
ــــــــى المعاصــــــــى                                     ــــــــا ال نعــــــــو   ل ــــــــى أنن ــــــــا مل ــــــــا   وم من ــــــــا فعلن ــــــــى م ــــــــ منا مل هللا   ون

ـــــــ ا    وير نـــــــا مـــــــن  ـــــــالف  يـــــــن ا ســـــــوم   ونشـــــــه  أال  لـــــــ   ال هللا                              أب  ـــــــ   يـــــــن ي 
وأن محمــــــــــ ا  رســــــــــول هللا   مليهــــــــــا نحيــــــــــا   ومليهــــــــــا نمــــــــــو    ومليهــــــــــا نبعــــــــــ                                     

  ن شا  هللا  
ـــــــــى المشـــــــــار  والمهللاـــــــــارب      ـــــــــى ســـــــــا ر المســـــــــلمين ف ـــــــــي م ومل ـــــــــا ومل                            أمـــــــــا  هللا ملين

 ه ا الليلة المبار ة ب ير ما تعو  الليالى وا يام  
 وأش ر م ملى حسن استمام م والسوم ملي م ورحمة هللا وير ات               

                                                               
 حسن  ام  المل او                                                              


