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 ١                          الفصل الرابع  ،)٩٠الكتاب رقم (  شرف شھر شعبان

ما حقيقة الدعاء الوارد يف ليلة ما حقيقة الدعاء الوارد يف ليلة : : الثامن عشرالثامن عشر  السؤالالسؤال
اللهم إن كنت كتبتين عندك يف أم اللهم إن كنت كتبتين عندك يف أم ((: : النصف من شعبانالنصف من شعبان

  ؟؟))الكتاب شقياً أو حمروماً فامُح اللهم شقاويتالكتاب شقياً أو حمروماً فامُح اللهم شقاويت
------------------  

اللهــم I ذا (: وبدايتــه ،بــن أيب شــيبةاهــذا الــدعاء الــوارد رواه 
 عبــد هللا بــن مســعودوهــذا الــدعاء وارد عــن  ،)..املــن وال ُميــن عليــك 

Pوأضــــاف إليــــه بعــــض الصــــاحلني  - ، ولــــيس عــــن رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  .وأكملوه وأصبح هذا الدعاء بصورته احلالية املتداولة اآلن

اللهــم إن كنــت كتبتــين عنــدك شــقياً أو حمرومــاً، فــامُح (ودعــاء 
هــل ! هليــة؟هــل هــذا يتعــارض مــع املشــيئة اإل ،)عــين شــقاويت وحرمــاين

حنـن عنـدk طمـٌع كبـٌري وأمـٌل عظـيٌم يف ! هذا يتناىف مع القدرة الرdنية؟
أن هللا عز وجل يسعنا برمحته، ويكرمنـا بفضـله ومنتـه، فحـىت لـو كـان 

طمـع منـه عـزَّ   وَ أن ميُحـ وجـلَّ  قدَّر لنا ما ال حنـب مـن الشـقاوة، فإننـا ن
  . هذه الشقاوة ويبدهلا dلسعادة

خروج عـن حـدود األدب هل يف ذلك ! ؟فهل يف ذلك نُكران
طلــب مــن هللا، وهللا هــو الــذي قــال لنــا! مــع الربوبيــة؟ الالئــق   :حنــن ن

ومل حيـدد دعـاًء، ومل  ،)غـافر٦٠( ))َوقَاَل رَبُُّكـُم اْدُعـوِين َأْسـَتِجْب َلُكـمْ َوقَاَل رَبُُّكـُم اْدُعـوِين َأْسـَتِجْب َلُكـمْ ((
للدعاء، وإمنـا تـرك لكـل واحـٍد منـا أن يـدعو  اً خمصص اً جيعل لنا منوذج
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وعدk أمجعـني  وجلَّ  مبا يشاء وكيف شاء ويف أى وقٍت شاء، وهللا عزَّ 
  .dإلجابة

أن يبــدِّل قــَدرَه لعبــٍد كتبــه يف  وجــلَّ  أنســتكثر علــى العظــيم عــزَّ 
ولقــــد قــــال  ،!أم الكتــــاب عنــــده شــــقياً مث بــــدَّل الشــــقاوة dلســــعادة؟

طرة من (( :العارفون   )).اا والكافر ولي� الشقي تقي�  فيض جودك جتعلق
وحنــن مجيعــاً نتعــرض لفضــل ! هــل يف ذلــك مــانٌع علــى القــدير؟

طلب من هللا عزَّ  ما نعلم علم اليقني أنـه يف قـدرة هللا، وال  وجلَّ  هللا ون
  .وجلَّ  حرج على فضل هللا عزَّ 

  وصلى هللا على سيدk دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

*****************  


