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;<=﷽  
حلمــد J رب العــاملني، أكــرم عبــاده املــؤمنني ب إن : نفحــات دائمــة وعطــاءات متتاليــة حــىت نســتطيع أن نقــولا

وأ^مه للمؤمنني كلهـا عطـاءات ونفحـات، وأشـهد أن ال إلـه إال هللا وحـده ال شـريك لـه يُعـزُّ أحبابـه  عز وجلليايل هللا 
إال وســارع هلــم  عــز وجــليف الــدنيا ويــوم لقــاه، فيســتجيب هلــم الــدعاء وحيقــق الرجــاء، وال يطلبــون شــيئاً مــن فضــل هللا 

iذا الفضل واجلزاءءذا العطاi وسارع هلم ،.  

مـن بـني اخللـق تعظيمـاً، وأعلـى مقامـه بـني النبيـني  عـز وجـلوأشهد أن سيدn دمحماً عبد هللا ورسـوله، عظَّمـه هللا 
واملرســلني فهــو أعالهــم شــرفاً وتكرميــاً، اللهــم صــلِّ وســلِّم و'رك علــى ســيدn دمحم النــيب احملبــوب الــذي قــال عــن نفســه 

  :لصحبه

ِ  َحِبیبُ  َوأَنَا { }ا�َّ
١  

صلى هللا عليه وعلى آلـه وصـحبه وكـل مـن اتبـع هـداه، وسـار علـى شـرعه وملتـه إىل يـوم الـدين، وعلينـا معهـم 
  :ملسو هيلع هللا ىلصيقول لنا سيدn رسول هللا أمجعني آمني آمني ^ رب العاملني، 

ُضوا َنفََحاٍت، دَْھِرُكمْ  أَیَّامِ  ِفي عز وجل ِلَربُِّكمْ  إِنَّ  {  ِمْنَھا تُِصیبَھُ  أَنْ  أََحدَُكمْ  لَعَلَّ  ا،َلھَ  َفتَعَرَّ

} أَبَدًا بَْعدََھا یَْشَقى ال َنْفَحةٌ 
٢

  

يف األ^م والليـايل  عـز وجـلأن نكـون مـن أهـل ذلـك أمجعـني، هـذه النفحـات تـرتى مـن هللا  عز وجلنسأل هللا 
يام علـى املـؤمنني شـعبان، ففيـه يف العـام الثـاين مـن اهلجـرة فُـرض الصـ عز وجلاملباركات، ومن أعظم الشهور عند هللا 

  . لرفع مقامنا وإعالء شأننا عند رب العاملني

وفيـــه يف العـــام الثـــاين مـــن اهلجـــرة أيضـــاً ُفرضـــت الزكـــاة طُهـــرًة للمســـلمني وطُعمـــة للفقـــراء واملســـاكني، وحـــال� 
  .للمشاكل اإلجتماعية املتناثرة يف جمتمعات املؤمنني

   :زل فیھ لنا قول هللا، فھو الشھر الذي نملسو هيلع هللا ىلصوفیھ فُرضت الصالة على النبي 
َ̂ َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما ِإنَّ هللاَ "   ).األحزاب٥٦( "َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ 

  منزلة النيب عند ربه

  سـبحانه وتعـاىلإلسـراء واملعـراج يف شـهر رجـب قبـل اهلجـرة بعـام، وأمـر هللا إذا كانت الصالة ُفرضت يف ليلة ا
ـ وكـان ذلـك متاحـاً يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن يتجـه وهـو يف الصـالة جتـاه بيـت املقـدس �ليفـاً ألهـل الكتـاب، فكـان النـيب  ملسو هيلع هللا ىلصحبيبـه 

حلرام وخلفه بيت املقدس   .مكة ـ يصلي جتاه املسجد ا

معـًا، ألن مكـة يف جهـة، وبيـت املقـدس يف جهـة أخـرى، فلما هاجر إىل املدينـة مل يسـتطع أن يتجـه إىل اإلثنـني 
إنـه : الذين عندهم طيٌش وخفٌة يف العقل، فقـالوا )البقرة١٤٢( }َسيَـُقوُل السَُّفَهاءُ  {{: وهناك تَقوَّل اليهود وقال هللا فيهم

حلق، فكره النيب  بقلبه أن يتجـه إىل بيـت هللا اإلجتاه إىل بيت املقدس، وأراد  ملسو هيلع هللا ىلصاجته إىل قبلتنا ألنه يعلم أن ديننا هو ا
                                                 

١
 رضى هللا عنھمجامع الترمذي وسنن الدارمي عن ابن عباس  
٢
  رضى هللا عنھمعجم الطبراني عن دمحم بن مسلمة  
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  .احلرام قبلة أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم

ً إال بإذٍن من ربھ  ملسو هيلع هللا ىلصلكنھ  ً من نفسھ، ال یقول وال یفعل شیئا نـَزَّ  {{: عز وجلكان ال یفعل شیئا ُل ِإال �َِْمِر َوَما نـَتـَ
 ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  )مرمي٦٤( }رَبَِّك َلُه َما بـَْنيَ َأْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما بـَْنيَ َذِلَك َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسي�ا

َوِإنََّك َلَعلى ": أعظم األولین واآلخرین والنبیین والمالئكة المقربین والخلق أجمعین حیاءاً وأدباً مع هللا: كما وصفھ مواله
  .فاستحى أن یسأل ربھ في ذلك  ).القلم٤( "ُخُلٍق َعِظيمٍ 

صـرفين عـن  عـز وجـلوددت لـو أن هللا : ملسو هيلع هللا ىلصعليه األمـني جربيـل يومـاً فـْأتنس بـه وسـامره وقـال لـه النـيب ونزل 
أن حيوِّلــك عــن قبلــة  عــز وجــلإمنــا أn عبــٌد مثلــك ال أملــك شــيئاً، ولكــن ســل هللا : قبلــة اليهــود، فقــال األمــني جربيــل

  .اليهود إىل قبلة أبيك إبراهيم، لكن النيب علمه هللا أنه يعطيه بال طلب
 "َربِّ اْشـَرْح ِيل َصـْدِري": ورسله الكرام يسألون هللا فُيعطيهم، سيدn موسى سأل ربه فقـال عز وجلبياء هللا أن

  ).شرحال١( "َأَملْ َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ " :لكن نبينا يقول له ربه بدون سؤال).طه٢٥(
  ).طه٨٤( "َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربِّ لِتَـْرَضى":عز وجلوموسى يقول لربه 

  ).الضحى٥( "َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك فـَتَـْرَضى" :لكن نبينا يقول له ربه بدون سؤال
  حتويل القبلة

مـن كـرمي سـجا^ه إذا دعـاه  ملسو هيلع هللا ىلصمدُعواً إىل مائدة غداء يف قبيلة بين سلمة من األنصـار، وكـان النـيب  ملسو هيلع هللا ىلصفكان 
م إال بعـد أن ُيصـلي فيهـا فريضـة J معهـم إكرامـاً هلـم، وªمـر أحـد أصـحابه أن قوٌم إىل غـداء أو عشـاء ال يـرتك حملـته

  .عز وجلُيصلي 'لنيابة عنه يف مسجد هللا النبوي، خصاٌل علَّمها له رب الربية 
فكان يصلي عندهم ومعهم الظهر ويف روايـٍة العصـر، وبعـد أن صـلَّى الركعـة األوىل والثانيـة جتـاه بيـت املقـدس 

  :عليه وهو يف الصالةنزل وحي السماء 
َلـــًة تَـ " ـــَماِء فـََلنُـَولِّيَـنَّـــَك ِقبـْ ـــَولِّ َوْجَهـــَك َشـــْطَر قَـــْد نـَـــَرى تـََقلُّـــَب َوْجِهـــَك ِيف السَّ ْرَضـــاَها فـَ

ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ   ).البقرة١٤٤( "اْلَمْسِجِد اْحلََراِم َوَحْيُث َما ُكنـْ

: وذاك حـق ألن هللا يرضـاها، لكـن هللا قـال لـه) فلنولينك قبلة نرضـاها( مل يقل: عز وجلواحلظ معي قول هللا 
)$$$$ yy yyγγγγ9999 || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? (¬ إلبراز مكانته وإعزاز قدره وشرفه، ولذلك قالت السيدة عائشة:  

ِ، َرُسولَ  یَا { } َھَواكَ  ِفي یَُساِرعُ  إِال َربَّكَ  أََرى َما ا�َّ
٣

  

  .ما تريد، وليس له هوى وال إرادة إال يف ذات هللا جل يف عاله هللا يسارع يف تنفيذ كل ما وى وكل
وَمــن خلفــه إىل الركعــة الثالثــة، فحــوَّل وجهتــه مــن بيــت املقــدس إىل  ملسو هيلع هللا ىلصومبجــرد نــزول هــذه اآل^ت قــام النــيب 

  .بيت هللا احلرام، وَمن خلفه من الصفوف حتولوا مجيعاً إىل بيت هللا احلرام
                                                 

٣
  البخاري ومسلم 
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  ةةسمو المؤمنین في السمع والطاعسمو المؤمنین في السمع والطاع

وحــىت نــدرك مــدى حــب املســلمني األولــني واآلخــرين للســمع والطاعــة J، مل يســمع �مــر حتويــل القبلــة مجيــع 
 َصـلَّْيتُ  َلَقـدْ  ِ'²َِّ  َأْشـَهدُ " :فـََقـالَ  رَاِكُعـوَن، َوُهـمْ  َمْسـِجدٍ  َأْهـلِ  َعلَـى َفَمـرَّ   ملسو هيلع هللا ىلصَمَع النيب  َصلَّى ِممَّنْ  رَُجلٌ  املؤمنني، َفَخَرجَ 

  .٤"اْلبَـْيتِ  ِقَبلَ  ُهمْ  َكَما َفَداُروا َمكََّة، ِقَبلَ  صلى هللا عليه وسلماللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ 
: حتركوا وهـم يف الصـالة، مل ينتظـروا حـىت ينتهـوا مـن الصـالة، ومل يناقشـوا ومل جيـادلوا ولكـن كمـا قـال هللا فـيهم

ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك رَبـََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصريُ "   ).البقرة٢٨٥( "مسَِ
  كمة التوجه إىل بيت هللا احلرامح

ألنـه يعلـم علـم اليقـني مبـا علَّمـه هللا : يود أن يتجه إىل بيـت هللا احلـرام؟ أوالً  ملسو هيلع هللا ىلصِملَ كان النيب : وهنا يبدو سؤاالً 
  .أن هذه قبلة أيب املسلمني سيدn إبراهيم عليه وعليهم مجيعاً الصالة والسالم

  .لدٍد وعناٍد وiتان وكذب كما وصفهم هللا يف كتاب هللاألنه كره موافقة اليهود وهم أهل : ¸نياً 
ــاً  ــه رمــزاً هلــم، ويف ذلــك �ليفــاً : ¸لث كــان يعلــم أن العــرب وأهــل مكــة 'لــذات حيبــون بيــت هللا احلــرام ويعتربون

  .عز وجللقلوiم ودعوًة هلم إىل دين هللا وكتاب هللا 

  الكعبة والعلم الحدیثالكعبة والعلم الحدیث

ــه العلــم احلــديث يف ذلــك فــذ اك العجــب العجــاب، فقــد عكــف جمموعــة مــن العلمــاء األجــالء يف أمــا مــا أثبت
ض يف الســـــعودية علـــــى دراســـــة الكعبـــــة ومل كانـــــت يف هـــــذا املوضـــــع؟ واســـــتخدموا لـــــذلك األســـــاليب العلميـــــة  الـــــ̂ر

  :م خرجوا iذه القرارات١٩٧٨والتكنولوجية احلديثة، ويف عام 
األرضــي القــدمي كأفريقيــا وآســيا وأورور'، وإن  الكعبــة تتوســط األرض فهــي مركــز األرض، إن كــان يف ا¼تمــع 

  .كان يف ا¼تمع احلديث بعد إضافة األمريكتني واسرتاليا وغريمها، فهي مركز الكرة األرضية
دفــع ذلـــك األمريكـــان إىل حبـــث هـــذا األمـــر جبليـــة أوضــح وبكيفيـــة أوســـع، فاهتـــدوا وأصـــدروا دراســـة يف عـــام 

لوحيــد يف الكــون كلــه، Ãيت إليهــا مجيــع اإلشــعاعات، وتصــدر منهــا بعــد ميالديــة أن الكعبــة مركــز اإلشــعاع ا ٢٠٠٢
  . ذلك مجيع اإلشعاعات

ولــذلك رأى روَّاد الفضــاء أن األرض كلهــا كــرٌة مظلمــة لــيس فيهــا إال مكــاٌن واحــٌد ُمشــٌع، خيــرج شــعاٌع وضــوٌء 
  .وهو بيت هللا احلرام

رـا والطـواف هـذه اإلشـعاعات هـي الـيت جتـذب بـين اإلنسـان إىل هـذه البنيـة  وجتعلهـم يتعلقـون iـا ويـودُّون ̂ز
حوهلـــا، وإذا طـــافوا حوهلـــا امـــتألت قلـــوiم وأجســـامهم مـــن إشـــعاعاا فتغـــري حـــاهلم وتبـــدل شـــأÆم عـــن طريـــق هـــذه 

  .اإلشعاعات اإلهلية النورانية والروحانية الباطنة والظاهرة اليت ُيشعِّها عليهم رب الربية من هذا املوقع

                                                 

٤
  رضى هللا عنھالبخاري ومسلم عن البراءبن عازب  
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حباث يف أورو' فاكتشفوا أن اإلنسان العصري �ثـر كثـرياً، وأصـيب أغلـب البشـر 'لتـوتر نتيجـة مث زادوا يف األ
بتة، كـل هـذه  حممولة أ̧و استخدامات الوسائل التكنولوجية  العصرية من مراوح ومن مكربات الصوت ومن تليفوnت 

من اإلشـعاعات الكهرومغناطيسـية، فتجعلـه  الوسائل الكهربية العصرية تؤثر على مخ اإلنسان، فتجعل فيه قدراً كبرياً 
يغضــب ويتــوتر ويصــاب �غلــب األمــراض العصــرية كالضــغط والســكر وتصــلب الشــرايني وغريهــا، ومــا عــالج ذلــك؟ 

ال عالج لذلك إال بتفريـغ الشـحنات الكهرومغناطيسـية املوجـودة يف املـخ لكـي يهـدا اإلنسـان ويسـتعيد توازنـه : قالوا
  .وهدوءه

ال يستطيع إفراغها إال إذا وضع رأسه على األرض، ويكـون اإلفـراغ أمت إذا كـان الـرأس : لوافكيف يفرغها؟ قا
  .متجهاً إىل مركز األرض، ومركز األرض هو بيت هللا احلرام
، نســجد ليخــرج هــذا احليــز مــن عقولنــا ورؤســنا، عــز وجــلوهــذا مــا نفعلــه يف الســجود J الــذي أمــرn بــه هللا 

  : يف هذه الصالةوخنرج من الصالة كما قال هللا 
ــَق َهُلوًعــا ِإنَّ " ــا ) ١٩(االْنَســاَن ُخِل ــُه الشَّــرُّ َجُزوًع ــا ) ٢٠(ِإَذا َمسَّ ــُر َمُنوًع ــُه اْخلَيـْ ِإال اْلُمَصــلَِّني ) ٢١(َوِإَذا َمسَّ

  ).املعارج( ")٢٢(
  :ملسو هيلع هللا ىلصاملصلني هم الذين هلم الوقاية من هذا األمر، قال 

 یَُحافِظْ  لَمْ  َوَمنْ  اْلِقیَاَمِة، یَْومَ  النَّارِ  ِمنَ  َونََجاةً  َوبُْرَھانًا، ،نُوًرا َلھُ  َكاَنتْ  َعَلْیَھا، َحافَظَ  َمنْ  {

 َوِفْرَعْوَن، قَاُروَن، َمعَ  اْلِقیَاَمةِ  یَْومَ  َوَكانَ  بُْرَھانًا، َوالَ  نََجاةً، َوالَ  نُوًرا، َلھُ  تَُكنْ  لَمْ  َعَلْیَھا،

ِ  َوَھاَماَن، } َخَلفٍ  ْبنِ  وأُبَّي
٥

 

  و كما قال توبوا إىل هللا مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحونأ
  

  احلمد J رب العاملني 
  

  :اخلطبة الثانية
إن دعوO Pجابه دعائه لينا ويتفضل ع ،يوالينا دومًا بنعمائهاحلمد F رب العاملني  

  . جزائهوإن شكرP بعظيم نعمه ووافر 
، التوابني وحيب املتطهرينعباده وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له حيب 

  .نسأل هللا أن نكون منهم أمجعني
هللا  ُسنن اهلدى وعلمنا ما به ما حيبنا وأشهد أن سيدP دمحمًا عبد هللا ورسوله سنَّ 

                                                 

٥
  رضى هللا عنھمسنن الدارمي ومسند أحمد عن عبد هللا بن عمرو  
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Pيف سعادة وسروٍر وهناءة وما به نكون  ه نكون يف حياٍة طيبٍة يف الدنيا،إىل ماب وأرشد
  .يوم لقاء هللا

املباركني وكل من اللهم صلِّ وسلم وgرك على سيدP دمحم وآله الطيبني، وصحابته 
  .آمني i رب العاملنياهتدى hديه إىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني 

  :ؤمننياألحبة مجاعة املأيها 
من خري الليايل اليت ينبغي على املـؤمن املوفـق ترقبهـا وإحيائهـا بطاعـة هللا ليلـة النصـف مـن شـهر شـعبان، قـال 

  :ملسو هيلع هللا ىلص

َ  فَِإنَّ  یَْوَمَھا، َوُصوُموا لَْیَلَھا، َفقُوُموا َشْعبَاَن، ِمنْ  النِّْصفِ  َلْیَلةُ  َكانَتْ  إِذَا {  ِفیَھا ِزلُ َینْ  ا�َّ

 ُمْستَْرِزقٌ  أَال َلھُ، فَأَْغِفرَ  ِلي ُمْستَْغِفرٍ  ِمنْ  أَال: َفَیقُولُ  الدُّْنیَا، َسَماءِ  إَِلى الشَّْمِس  ِلغُُروبِ 

} فَأَُعاِفَیھُ  ُمْبتَلًى الأَ  فَأَْرُزَقھُ،
٦

  

إكرامــه وإنعامــه وإجابــة لــيس تنــزالً حســياً أو مكانيــًا، لكنــه يتنــزل بعطائــه وبفضــله و  -حاشــا J  -وتنــزل هللا 
  .للدعاء، يتنزل يف هذه الليلة كلها بكل أنواع اإلكرام من غروب الشمس إىل مطلع الفجر

َلــةُ  َكانَــتْ : قَالَــتْ  عائشــة ¬ حييــون هــذه الليلــة 'لطاعــات، وعــن ملسو هيلع هللا ىلصولــذا كــان ســلفنا الصــاحل �ســياً بنبينــا   لَيـْ
لَـِيت، َشـْعَبانَ  ِمنْ  النِّْصفِ   النَِّسـاءَ  ªَُْخـذُ  َمـا فََأَخـَذِين  فـََقْدتُـُه، اللَّْيـلِ  َجـْوفِ  ِيف  َكـانَ  فـََلمَّـا ِعْنـِدي، ملسو هيلع هللا ىلص ا²َِّ  َرُسـولُ  َكـانَ وَ  لَيـْ

َرةِ  ِمنَ  ُتهُ  اْلغَيـْ   :ُسُجوِدهِ  ِيف  يـَُقولُ  َوُهوَ  السَّاِقطِ  َكالثـَّْوبِ  بِهِ  َأnَ  فَِإَذا ُحْجَرِيت  ِإَىل  فَاْنَصَرْفتُ  ِنَسائِهِ  ُحَجرِ  ِيف  َفطََلبـْ

 یَا َنْفِسي َعَلى بَِھا َجَنْیتُ  َوَما یَِدي َفَھِذهِ  فَُؤاِدي، ِبكَ  َوآَمنَ  َوَسَواِدي، َخیَاِلي َلكَ  َسَجدَ  {

 َسْمَعھُ  َوَشقَّ  َخْلَقھُ  ِللَِّذي َوْجِھي َسَجدَ  اْلعَِظیَم، الذَّْنبَ  اْغِفرِ  َعِظیمُ  یَا َعِظیٍم، ِلُكلِّ  یُْرَجى َعِظیمُ 

 بَِعْفِوكَ  َوأَُعوذُ  َسَخِطَك، ِمنْ  بِِرَضاكَ  أَُعوذُ : َفقَالَ  َساِجدًا، َعادَ  ثُمَّ  َرأَْسھُ، َرَفعَ  ثُمَّ  ،" َرهُ َوَبصَ 

 أَُعفِّرُ  دَاُودُ، أَِخي قَالَ  َكَما أَقُولُ  َنْفِسَك، َعلَى أَثْنَْیتَ  َكَما أَْنتَ  ِمْنكَ  بِكَ  َوأَُعوذُ  ِعقَاِبَك، ِمنْ 

 اْرُزْقِني اللَُّھمَّ : َفقَالَ  َرأَْسھُ، َرَفعَ  ثُمَّ  َلھُ، یُْسَجدَ  أَنْ  ِلَسیِِّدي َوَحقٌّ  ِلَسیِِّدي، َرابِ التُّ  ِفي َوْجِھي

 َعاٍل، نَفَسٌ  َوِلي اْلَخِمیَلةِ  ِفي َمِعي َودََخلَ  اْنَصَرفَ  ثُمَّ  َشِقیVا، َوال َجاِفیًا ال الشَّرِّ  ِمنَ  َنِقیVا قَْلبًا

 َوْیسَ : َیقُولُ  َوُھوَ  ُرْكبَِتي، َعَلى بِیَِدهِ  َیْمَسحُ  فََطِفقَ  فَأَْخبَْرتُھُ  ُحَمْیَراُء؟ یَا النََّفسُ  َھذَا َما: َفقَالَ 

ْكبَتَْینِ  َھاتَْینِ  ُ  یَْنِزلُ  َشْعبَانَ  ِمنْ  النِّْصفِ  َلْیَلةَ  اللَّْیَلةَ، َھِذهِ  َلِقَیتَا َما الرُّ  إَِلى ِفیَھا تَعَاَلى ا�َّ

}اْلُمَشاِحَن  أَوِ  اْلُمْشِركَ  إِال ِلِعبَاِدهِ  َفیَْغِفرُ  دُّْنیَاال السََّماءِ 
٧

  

فهــي ليلــة املغفــرة، ولــذا اســتحب ســلفنا الصــاحل رضــوان هللا تبــارك وتعــاىل علــيهم اإلتيــان يف هــذه الليلــة مــن 
                                                 

٦
  رضى هللا عنھسنن ابن ماجة عن علي بن أبي طالب  
٧
  شعب البیھقي والدعاء للطبراني 
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  :شأÆاقال يف  ملسو هيلع هللا ىلص، فمنهم من كان يقرأ فيها سورة يس ألن النيب عز وجلاألعمال اليت تدعوا إىل مغفرة الغفار 

}یس  اْلقُْرآنِ  َوَقْلبُ  قَْلبًا َشْيءٍ  ِلُكلِّ  إِنَّ  {
٨

  

، كان إذا دعا ثلَّث، وإذا عمـل عمـالً صـاحلاً  ����ومنهم من كان يقرأها ثالث ألن التثليث ُسنَّة عن رسول هللا 
  :ملسو هيلع هللا ىلصكهذا أدَّاه ثالث مرات، ومنهم من كان ُيصلي ست ركعات بعد املغرب لقوله 

} اْلبَْحرِ  َزَبدِ  مثل َكانَتْ  َوإِنْ  ذُنُوبُھُ، َلھُ  ُغِفَرتْ  َرَكعَاتٍ  ِستَّ  اْلَمْغِربِ  بَْعدَ  َصلَّى َمنْ  {
٩

  

ومــنهم مــن كــان ُيكثــر فيهــا مــن االســتغفار ألÆــا ليلــة التوبــة، وهللا يغفــر لكــل املــؤمنني التــائبني حلضــرته يف هــذه 
  .الليلة املباركة

م كـــانوا يصـــلوÆا يف مجاعـــة، وبعضـــهم كـــانوا يصـــلوÆا ومـــنهم مـــن كـــان يصـــلي فيهـــا صـــالة التســـابيح، فبعضـــه
  :قال يف شأÆا لعمه العباس ملسو هيلع هللا ىلصُفرادى، ألن النيب 

ُ  َغفَرَ  ذَِلَك، فَعَْلتَ  أَْنتَ  إِذَا { َلھُ  ذَْنَبكَ  َلكَ  ا�َّ  َوَعْمدَهُ، َوَخَطأَهُ  َوَحِدیثَھُ، َوَقِدیَمھُ  َوآِخَرهُ، أَوَّ

هُ  َوَكِبیَرهُ، َوَصِغیَرهُ  }نِیَتَھُ َوَعال َوِسرَّ
١٠

  

فيها أن ُحييي هـذه الليلـة �عمـال اخلـري املقربـة لطاعـة هللا، وعليـه قبـل  عز وجلفعلى كل مؤمٍن كرمي يوفقه هللا 
قــال يف روايــة مــن  ملسو هيلع هللا ىلصذلــك أن يُطِّهــر قلبــه مــن األضــغان واألحقــاد واألحســاد والبغضــاء جلميــع خلــق هللا، ألن النــيب 

  :روا^ت هذه الليلة

ُ  اطََّلعَ  َشْعبَانَ  ِمنْ  النِّْصفِ  ْیَلةُ َل  َكانَ  إِذَا {  ِلْلَكافِِریَن، َویُْمِلي ِلْلُمْؤِمنِینَ  َفیَْغِفرُ  َخْلِقِھ، إِلَى ا�َّ

} یَدَُعوهُ  َحتَّى ِلِحْقِدِھمْ  اْلِحْقدِ  أَْھلَ  َوَیدَعُ 
١١

  

، لطاعته، وأن يُعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادتهيوفقنا فنسأل هللا عز وجل أن 
  .يف هذه الليلةلهم i موفق الطائعني لنعيم مناجاتك وفقنا للذيد مناجاتك لا

واحفظنا واجعلنا دائمًا وأبدًا أهًال لفعل اخلريات،  كل خري،  أكتب لنااللهم 
حوظني بعني عنايتك، واجعلنا دئمًا وأبدًا ملحبفظك من مجيع املعاصي واملنكرات، 

  . برعايتك ممن تستجيب هلم الدعاء وحتقق هلم الرجاءنيمرعيِّ 
مهًا إال فرجته، وال كرgً إال  غفرته، وال  إالال تدع لنا وال ألحٍد منا ذنبًا اللهم 

وال إبنًة إال  وال طالبًا إال جنحته،وال إقتار رزٍق إال وسعته،  ،وال دينًا إال سّددتهكشفته، 
                                                 

٨
  رضى هللا عنھجامع الترمذي وسنن الدارمي عن أنس  
٩
  رضى هللا عنھمعجم الطبراني عن عمار بن یاسر  
١٠
  رضى هللا عنھمسنن ابن ماجة والحاكم عن ابن عباس  
١١
  رضى هللا عنھسنن البیھقي والطبراني عن أبي ثعلبة الخشني  
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بفضلك وال تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة إال وقضيتها ويسر�ا ، وزوجتها
  .وجودك i أرحم الرامحني

حياء منهم ، األملؤمنني واملؤمناتلمسلمني واملسلمات وااللهم اغفر لنا ولوالدينا ول
  .إنك مسيٌع قريٌب جميب الدعوات i رب العاملنيواألموات 

صاحلة، وابعد عنهم اللهم وفق قادة العباد ملا فيه  صالح العباد وأيدهم gلبطانة ال
واقضي املسلمني على العمل بشريعتك وسنة خري أحبابك، حاشية السوء، وامجع حكام 
ر بيت لعباد هللا املؤمنني، وخذهم أخذ عزيٍز مقتدر،  على املروعني والقتلة والفاتنني وطهِّ
ودهائهم واألهم على مكرهم وخذ على من عاو�م ومن املقدس من اليهود الغادرين 

  .أمجعني
على  رسول هللا  واجعل كلمة ال إله إال هللا حممدٌ دين اإلسالم، وأعلو بشأن دينك 
واجعل كلمة املؤمنني هي العليا وكلمة الذين   ،hا مجيع األركانكل لسان، ووفق للعمل 

  .i أحكم احلاكمنيكفروا هي الُسفلى 
  :عباد هللا اتقوا هللا

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  ِإنَّ هللاَ " ªَُْمُر ِ'ْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ
ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ    ).النحل٩٠( "َواْلبـَ

   
 وصلى هللا على سيدn دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

  


