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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
 اسئلة عن شهر شعبان وليلة النصف 
  1341ذي احلجة  0موافق  8/11/0212اإلثنني 
 [كيفية دعاء ليلة النصف من شعبان]

 ِبْسِم اهلل الرَّْحَمِن الرَِّحيِم:
 سيدنا علي كان يقول: ]سلوين قبل أن تفقدوين[ ـ 

 
 السؤال: هل ورد دعاء النصف من شعبان؟

  الجواب:
 أواًل: الدعاء الوارد ادلوجود يف الكتب الذي يقولوه والذي يبدأ بـ:

ن عليو، ياذا اجلالل واإلكرام[.اللهم يا ذا ادلن وال ]   ديم
ىذا وارد عن سيدنا عبد اهلل بن مسعود وىو الذي كان يدعو بو، وسيدنا رسول اهلل مل يرد 

 ولو أصحابو ودعا بو.عنو أنو إجتمع يف ليلة النصف من شعبان ومن ح
نائمة ا ـ أنو نام وىي رضي اهلل عنهوالوارد عنو يف ليلة النصف ـ وكانت ليلة السيدة عائشة 

يف فاستيقظت وخرجت تبحث عنو فوجدتو مث استيقظ وخرج،  جبواره وتغطيا بلحاٍف واحد
 قابر ساجداً ويناجي مواله ويقول:ادل

ك من عقوبتك، وبك منك ال أمحصي ثناءاً عوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتأين إ)اللهم 
 عليك أنت كما أثنيت على نفسك(.

ت باللحاف وكانت تنهج، فقال رجعت مسرعًة وتغطعائشة قد بعد أن أهنى وجد السيدة 
  ذلا:

)أتدرين ما ىذه الليلة يا عائشة؟ قالت: اهلل ورسولو أعلم، قال: ىذه ليلة النصف من 
يف ىذه الليلة فيغفر جلميع خلقو إال دلشرك أو مشاحن أو لقاطع ن اهلل يتجلى لعباده إشعبان، و 

 و مصر على معصية(.أرحم 
وليس كل عمٍل  دنا رسول اهلل ألمهية ىذه الليلة، ولكنو مل حيييها هبذه الكيفية،فنوَّه سي
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 فنحن نقول:عملو،  صلى اهلل عليو وسلَّمنعملو سيدنا رسول اهلل  
، إما سنة عملية فنعملها مثلو، وإما سنة قولية يعين  سلَّمصلى اهلل عليو و سنة رسول اهلل 

 كصالة الرتاويح يف شهر رمضان، فكمفنعمل بو،   انا بو ومل يفعلووصَّ و كالم سيدنا رسول اهلل 
ويف اليوم الرابع مل خيرج، وبعد أن ناس صلوا بصالتو، ليلة صالىا؟ صلى ثالث ليايل، فأبعض ال

 صلى الفجر قال ذلم:
 خروجكم، ولكين كرىتم أن تمفرض عليكم فال تستطيعوا(. )قد علمتم 

  ريدىا فريضة، ولكين أريدىا نافلة.عين أنا ال أي
 من الذي جعلها كل ليلة يف ليايل رمضان كلها؟

وأرضاه ىو الذي جعلها كل ليلة يف شهر رمضان، ومجع  رضي اهلل عنوسيدنا عمر 
 بن كعب وقال ذلم: صلوىا عشرين ركعة. لى سيدنا أمبي عادلسلمني 

فسيدنا رسول اهلل بذاتو مل جيتمع وجيمع ادلسلمني للدعاء يف ليلة النصف من شهر شعبان، 
 ودعوا اهلل، فهل يكونوا خمطئني؟ـ كما جنتمع اآلن ـ  لكن ىل لو إجتمع ادلسلمون يف أي ليلة 

طئ؟ ال   نتجمَّع؟  وملـ لو جتمعنا يف أي ليلة ودعونا اهلل فهل خنم
فسيجيب اهلل  ،ليكون دعاؤنا أقرب لإلجابة، ألن لو واحد رلاب الدعاء يف وسط اجملموعة

 أقرب لإلجابة.تكون ربكة ىذا الرجل، فاجلماعة بدعاء اجملموعة كلها 
وفيها أحاديث كثرية ، عرف ادلسلمني أن ىذه ليلة من ليايل اإلجابةفسيدنا رسول اهلل 

 يطول سردىا.
يف حاجة إىل إجابة الدعاء، فقالوا: جنتمع يف ىذه الليلة وندعوا اهلل لعل اهلل عز وادلسلمون 

 مالذي دينع ادلسلمني يف ىذا األمر؟.فوجل أن جييبنا ويستجيب لنا ويغري أحوالنا، 
ىل الدعاء يف ذاتو يف ىذه الليلة أو غريىا وأي دعاء هبذه الكيفية دينعو شرع اهلل عز وجل؟ 

 وضوع.نتهي ادلبذلك إف
مانع جنتمع يف أي مكان ويف أي زمان لندعوا اهلل، فهل ىناك يف شرع اهلل وحنن كمسلمني 

 ال. لدعاء؟لو مكان أإلجتماع ادلسلمني يف أي زمان 
وارد، ويف ليلة اجلمعة، ويف أي ليلة  ،فالدعاء يف ليلة النصف من شعبان، ويف ليلة القدر
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 أقرب لإلجابة.ن ألن ىذا يكون وخاصة إذا إجتمع ادلسلمو  
ن أسنة فيلزم علينا كلنا كان وكل ما نقولو: أنو ليس سنة واردة عن رسول اهلل، ألنو لو أنو  

 فما ىو؟ حنافظ عليو، 
فلنا األجر والنور، وإذا مل نعملو ىو أمر رغَّب فيو رسول اهلل ولكنو مل يصنعو، فإذا عملناه 

ترك العمل يف ىذا على ا اهلل عز وجل فليس علينا شيئ، ال علينا ذنب وال وزر وال حياسبن
 األمر.

واحد و ن جنلس لندعوا، إدعوا أمجاعة ادلسلمني، فإذا أردنا وادلهم أننا ال خنتلف مع بعضنا 
 ، فال جنادلو وال نقول لو: مل مل تأيت؟ وال ىو يقول لنا: مل تدعون؟ ال يريد أن يدعو، فهو حر

 زماٍن ومكان فما الذي دينع من الدعاء؟ دعو اهلل يف أي ونفنحن ندعوا هلل يا أخي، 
       فهذا األمر الذي ينبغي أن يكون بني ادلسلمني يف مثل ىذه ادلشاكل اخلالفية وغريىا.

 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 
 


