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

يتنزل هللا يتنزل هللا ((: : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصيقول رسول هللا يقول رسول هللا : : اخلامس عشراخلامس عشر  السؤالالسؤال
ويقول ويقول   ،،١١))تبارك وتعاىل كل ليلة، حني ميضي ثلث الليلتبارك وتعاىل كل ليلة، حني ميضي ثلث الليل

َ يـَْنِزُل ِفيَها لُِغُروِب ((: : عن ليلة النصف من شعبانعن ليلة النصف من شعبان َّHيـَْنِزُل ِفيَها لُِغُروِب فَِإنَّ ا َ َّHفَِإنَّ ا
َيا نـْ َياالشَّْمِس ِإَىل َمسَاِء الدُّ نـْ ما الفرق بني تنزله سبحانه ما الفرق بني تنزله سبحانه   ..٢٢))الشَّْمِس ِإَىل َمسَاِء الدُّ

  كل ليلة وبني نزوله يف ليلة النصف من شعبان؟كل ليلة وبني نزوله يف ليلة النصف من شعبان؟    وتعاىل يفوتعاىل يف
------------------  

يف كـــل ليلـــة يف الثُلـــث األخـــري مـــن  ســـبحانه وتعـــاىل تنـــزل هللا
الليــــــل، ملــــــن حيــــــرص علــــــى إحيــــــاء الوقــــــت ^لطاعــــــات والعبــــــادات 

ت، وهــم الــذين قــال هللا فــيهم ــا ((: والقــ̂ر ــِل َم ــَن اللَّْي ــيًال مِّ ــانُوا َقِل َك
ْألَسْ   يـَْهَجُعونَ  وهم قـوٌم ال  ،)الذارoت١٨، ١٧( ))َحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ َوِ̂

ـــ ون وال يستشـــعرون بطعـــم املنـــام، إمنـــا يريـــدون أن يتـــذوقوا دومـــاً ُحيسُّ
  .والناس نيام وجلَّ  مناجاة هللا عزَّ 

وهـــؤالء قلـــة قليلـــة، وهـــم أهـــل صـــفوة هللا مـــن عبـــاده الـــذين 
ــهم هللا xــذا الفضــل وهــذا اإلقبــال وهــذا  ُحييــون هــذا الوقــت، فيخصُّ

  .العطاء وهذا النوال
ـــة النصـــف مـــن شـــعبان يســـع هللا zكرامـــه فيهـــا كـــل  لكـــن ليل
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عباده ألنـه يتنـزل فيهـا مـن غـروب الشـمس، يعـين مـن حلظـة املغـرب، 
فالعباد كلهم يف يقظة، وكلهم يف انتباه، وكلهـم جـاهزون، قـال رسـول 

َلـــِة النِّْصـــِف ِمـــْن َشـــْعَباَن، فـَيَـْغِفـــُر ِجلَِميـــِع ( :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َ لََيطَِّلـــُع ِيف لَيـْ َّHِإنَّ ا
  .٣)َخْلِقِه ِإال ِلُمْشِرٍك َأْو ُمَشاِحنٍ 

ففــي ليلــة النصــف مــن شــعبان زoدة يف اخلــري والكــرم والعطــاء 
  .جتمع كل املسلمني من األدىن إىل املقربني

وصية ال يُوفق هللا هلـا إال لكن يف الثُلث األخري من الليل خص
  . أن نكون منهم أمجعني وجلَّ  عزَّ نسأل هللا  ،نفراً من املخلصني

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

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