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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد   

 ػ سوىاج  مركز شباب جرجا
  1438 شعبافمن  14ادلوافق  11/5/2017 يمس اخل

 }فضل ليلة النصف من شعبان وإحيائها{
 بسم اهلل الرمحن الرحسم      
أبواب اخلريات والتفضالت وجعلنا من ادلتعرضني لنا وفتح  ،حليمد هلل الذي أكرمنا هبُداها

 لفضل اهلل.
والصالة والسالـ على سسدنا حميمد كنز اذلداية اإلذلسة، ورمز العناية ذلذه األمة احمليمدية، 

 والشفسع األعظم يـو الدين جليمسع اخلالئق عند رب العادلني.
و وصحبو وكل من تبع ُىداه إىل يـو الدين، وعلسنا معهم أمجعني صلى اهلل علسو وعلى آل
 آمني آمني يا رب العادلني.
 أيها األحبة احلضور:

الذي يتناسب مع ادلقاـ هذا ىو الشكر ، فأدُع اهلل عز وجل أف ُيكرمكم بواسع اإلكراـ
م وُيصلح مجسع ، وُُيقق رجاءكأف ندعوا اهلل عز وجل أف ُُيسب دعاءكمبلتشريفكم حبضورنا ىذا 

 شئونكم.
وأشكر السادة الذين نظيموا ىذا احلفل الكرمي، والذين استقبلونا السادة القائيمني على ىذا 

ني معهم فضسلة الشسخ عيمرو وفضسلة الشسخ ركادلركز مجسعًا بدوف إستثناء، والسادة ادلنظيمني ادلشا
أف ُيكرمهم أمجعني بأف يكونوا واإلخوة ادلعاونني أمجعني، وأسأؿ اهلل عز وجل أكـر سعد الدين، 

 من عباده األتقساء األنقساء الُسعداء يف الدنسا ويـو العرض واللقاء.
  :وبعد أيها األحبة

 صلى اهلل علسو وسلَّمال أُريد أف أُطسل علسكم ولكن يف ُعجالة سريعة، فإف رسولنا الكرمي 
رب كأوكازيوف رباين دلغفرة الذنوب وسًت أمرنا أف ننتهز الُفرص اإلذلسة وادلواسم الربانسة اليت تُعت

 اً ايل العاـ أيامًا ولسالسف اهلل جعل يف أياـ العاـ ويف لسالعسوب وإجابة الدعاء وحتقسق الرجاء، فإ
 :صلى اهلل علسو وسلَّماألمة دلن يتعرض لذلك، فقاؿ يُفرغ فسها اخلري على 
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أف تصسبكم نفحٌة لن تشقوا )إف لربكم يف أياـ دىركم لنفحات أال فتعرضوا ذلا، فعسى  
  بعدىا أبدا(.  

والتعرض ذلا يكوف بإحسائها، أو بالقساـ بالعيمل الصاحل الذي فعلو النيب أو وصَّى بو ونراه 
الكرمية عند اهلل، والعزيزة بًا ذلا، من ىذه ادلواسم العظسيمة شهر شعباف، فهو من األشهر اسمن

 .مصلى اهلل علسو وسلَّ عند حبسب اهلل ومصطفاه 
 ففي ىذا الشهر الكرمي كثرٌي من اخلصوصسات، منها على سبسل ادلثاؿ:
ـ الثاين من اذلجرة يف أف اهلل فرض فسو الصساـ على ىذه األمة، فقد فُرض الصساـ من العا

  شهر شعباف.
 وفسو فُرضت الزكاة أيضاً يف العاـ الثاين من اذلجرة فُرضت الزكاة يف شهر شعباف.

 يب قوؿ اهلل تعاىل لألمة:وفسو أُنزؿ على الن
َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا  ِإنَّ اللَ  ﴿
 احلزاب(.56) ﴾َتْسِليًما

  للسلة ادلباركة اليت حنسسها اآلف.وفسو مت إنشقاؽ القيمر عندما طلبو أىل مكة يف ىذه ا
ُصبسحة السـو يـو الغد ويف صالة الظهر أو العصر مت حتويل القبلة من بست اهلل  وفسو يف

صلى ونزؿ التحويل يف الصالة إستجابة لدعاء حبسب اهلل ومصطفاه  ،ادلقدس إىل بست اهلل احلراـ
 .اهلل علسو وسلَّم

يستكثر  أعيماٌؿ خاصة صلى اهلل علسو وسلَّمفهو شهٌر من األشهر العظسيمة، ولذا كاف لنبسنا 
ت السسدة لاُيكثر من صساـ ىذا الشهر حىت ق صلى اهلل علسو وسلَّممنها يف ىذا الشهر، فكاف 

 ا:رضي اهلل عنهعائشة 
إستكيمل صساـ شهٍر قط إال شهر رمضاف، وما  صلى اهلل علسو وسلَّم]ما رأيُت رسوؿ اهلل 

 رأيتو أكثر صساماً منو يف شهر شعباف[.
رفوا السبب والعلة يف اإلكثار من صسامو لشهر شعباف، وكانوا وأراد أصحابو الكراـ أف يع

يستحسوف أف يسألونو من شدة ىسبتو وحسائهم من حضرتو، فذىبوا إىل ُأسامة بن زيد الذي ربَّاه 
  لو دالٌؿ على حبسب اهلل ومصطفاه. النيب يف بستو، وكاف
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ما تصـو يف شعباف،  ذىب إلسو وقاؿ: يا رسوؿ اهلل ما رأيناؾ تصـو يف شهر من الشهور 
 :صلى اهلل علسو وسلَّمفقاؿ 

)ذاؾ شهٌر يغفل الناس عنو بني رجب ورمضاف، وىو شهٌر تُرفع فسو األعيماؿ إىل اهلل، 
 1وُأحب أف يُرفع عيملي وأنا صائم(.

يستكثر من صساـ أياـ ىذا الشهر ادلبارؾ، وكاف ُيكثر من  صلى اهلل علسو وسلَّمفكاف 
وكاف وكاف ُيكثر فسو من الدعاء، وما أكثر األدعسة اليت استجاب لو فسها اهلل، إحساء لسلو بالقساـ، 

 قد دعاىا يف ىذا الشهر الكرمي كيما أخربنا.
لسلة النصف من شهر ادلباركة اليت حنن فسها اآلف، اللسلة فقد استجاب اهلل لو يف ىذه 

 الوا: لسو وقدة ادلنكرين واجلاحدين قد ذىبوا إشعباف، وكاف أىل مكة كعا
عز وجل، وآية يعين أمٌر  اهلليا رسوؿ اهلل نريد أف نرى آية تدُؿ على أنك رسوٌؿ من عند 

 خارٌؽ للعادة ال يستطسع ألي إنساٍف عادي أف يأيت بو.
أو يف ػ ، فنزؿ األمني جربيل على حضرتو يف ىذا السـو صلى اهلل علسو وسلَّمفسكت النيب 

 ُقل ذلم إف ُيتيمعوا يف ىذه اللسلة يروا آية.مثل ىذا السـو وقاؿ يا رسوؿ اهلل: 
اللسلة بأف القيمر فسها بدٌر  فاجتع أىل مكة بعد غروب الشيم ، وكانت احلكيمة يف ىذه

ًا من ، أو جزءفقط اللسل أوؿفسها من أوؿ اللسلة إىل ختامها، فال يأخذ جزءًا من ع ويسطُ  تاـ
  مطلع الفجر.يسطع بنوره التاـ منذ غروب الشيم  إىلخره فقط، ولكن آ

الكعبة كيما ىو اآلف جبل الصفا وجبل ادلروة، وبسنهيما  فاجتيمعوا حوؿ الكعبة، وكاف جبوار
 يمائة وعشرين مًتاً بني اجلبلني.عربأحوايل 

اىل يف رسٌل من عند اهلل، يقوؿ اهلل تعألنو مُ  صلى اهلل علسو وسلَّمفليما اجتيمعوا والرسوؿ 
  :اهلل شأنو ويف شأف كل أنبساء اهلل وُرسل

 النساء(.64) ﴾ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال ِلُيطَاَع بِِإْذِن الل ﴿
أمر اهلل عز وجل الكائنات كلها أف تكوف رىن إشارتو وطوع أمره، فليما اجتيمعوا أشار 

بإصبعو إىل القيمر، فانشق القيمر نصفني، نصٌف على جبل الصفا،  صلى اهلل علسو وسلَّمالرسوؿ 
                                                           

1
 بن زيد رضي هللا عنه مسند اإلمام أحمد وسنن األلباني عن أسامة  
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وا يغلقوف عسوهنم ذخ، فأهم وشركهم أف النيب ساحريظنوف جلهلجبل ادلروة، وكانوا  ونصٌف على 
 مث يفتحوهنا فسجدوف األمر على ما ىو علسو.
فوجدوا األمر كذلك على ما ىو علسو، فقالوا: ننتظر فرجعوا إىل بسوهتم يف مكة مث عادوا، 

 السيمن وغريىا ػ ونسأذلم إف كانوا قد األفاقني ػ أي ادلسافرين يف اآلفاؽ يف الشاـ ويف العراؽ ويف
  شاىدوا ىذه اآلية يف ىذه اللسلة.

قالوا: نعم رأيناه وقد فليما رجع األفاقوف سألوىم: ىل رأيتم القيمر لسلة اخلام  عشر، 
 بق ذلم السعادة من رهبم قاؿ فسهم اهلل:لكنهم كعادهتم ودأهبم ألهنم مل يسانشق نصفني، و 

اَعةُ  ﴿ ( 2)َوِإْن يَ َرْوا َآيًَة يُ ْعِرُضوا َويَ ُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ ( 1)َواْنَشقَّ اْلَقَمُر  اقْ تَ َرَبِت السَّ
بُوا َوات َّبَ ُعوا َأْهَواَءُهْم وَُكلُّ َأْمٍر ُمْسَتِقرٌّ   )القيمر(. (3) ﴾ وََكذَّ

حميمد  رؾ يا: لقد كرُب سحصلى اهلل علسو وسلَّمفيما زادىم ذلك إال عناداً، وقالوا للنيب    
أراد أف يُثبت لنا ذلك بالعلم الصحسح يف زماننا ىذا، ىو العلي القدير إال أف اهلل عز وجل و 

 وضرب لنا أمراً عظسيماً لُسثبت حقسقة انشقاؽ القيمر.
فقد كاف الدكتور زغلوؿ النجار وىو مشغوٌؿ باإلعجاز العليمي يف القرآف والسنة، كاف 

، وإذا برئس  احلزب عن إعجاز النجـو والُسدـ واألفالؾ يف جامعة ويلز باجنلًتايُلقي حماضرة 
 فأذف لو باحلديث، فقاؿ: ػ اإلسالمي يف اجنلًتا يطلب ادلداخلة ػ أي يأذف لو باحلديث

أنا قبل دخويل يف اإلسالـ كنُت شغوفًا بالبحث يف األدياف، فجئُت بالقرآف وفتحتو فجأة 
 فوقعت عسين على قوؿ اهلل:

 ﴾َوِإْن يَ َرْوا َآيًَة يُ ْعِرُضوا َويَ ُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ ( 1)اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر اقْ تَ َرَبِت السَّ  ﴿
 )القيمر(. (2)

فقلُت: ما ىذا اذلُراء وغلقُت ادلصحف، وقلُت: كسف ينشق القيمر، قاؿ: وبعد حني كنُت 
ن استضاؼ ثالثة من رواد اإلجنلسزية، وإذا دبُعلق من ادلشهوري bbcأشاىد التلفاز يف قناة الػػ 

 الفضاء األمريكاف الذين ىبطوا بسفسنتهم على سطح القيمر ويقوؿ ذلم: 
قالوا: مائة ملسار دوالر، وىا يف ىذه الرحلة، وكم تكلفت؟ أنفقتيماليت مل مل توفروا األمواؿ 

لومات اليت قالوا: إف ادلع يف إطعاـ الفقراء وادلساكني وإسعاد الناس،قاؿ: كاف األوىل أف تنفقوىا 
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أكرب من ىذه األمور ادلادية اليت ذكرهتا كلها، قاؿ: وما ىذه ا يف ىذه الرحلة استفدنا هب 
ميتد يف طوؿ القيمر كلو بطوؿ حوايل مخ  مائة وعشرين مًتاً ًا ادلعلومات؟ قالوا: رأينا شقَّ 

يمت مرًة مث التحوبعرض مخسني مًتاً، ووجدنا الصخور على جانيب الشق كأمنا كانت قد ُفصلت 
 ُأخرى.

ألنين  ت وقلت: اهلل أكرب اهلل أكرب وقفزُت من على الكرسي الذي أجل  علسوقاؿ: فكربَّ 
الشق باٍؽ إىل اآلف داللًة  وأف أثر ىذا ،حتققُت أف اهلل أثبت عليمسًا بعد ذلك أنو قد ُشق القيمر

 ينطق عن اذلوى الذي الف الرمحن عز وجل ىو الذي أنزؿ القرآف، وأف القرآف كالـ اهلل على أ
 .صلى اهلل علسو وسلَّموإمنا وحٌي يُوحى عليمو حلبسبو ومصطفاه 
ما فسها من النفحات اإلذلسة بعد أف  صلى اهلل علسو وسلَّمىذه اللسلة ادلباركة استشعر النيب 
أف يتعرضوا لفضل اهلل عز وجل العظسم صحابو طالباً منهم ىاجر من مكة إىل ادلدينة، وخاطب أ

ؿ يف ىذه اللسلة، ومن مجلة ذلك أف اهلل عز وجل يف كل أياـ العاـ كيما قاؿ احلبسب الذي ينز 
 ادلصطفى علسو أفضل الصالة وأمت السالـ:

فسقوؿ: ىل من  خري من اللسل إىل السيماء الدنسا،يف الثُلث األتنزَّؿ يف كل لسلة )إف اهلل ي
فسو؟ ىل من كذا؟ ىل من كذا؟ مستغفر فأغفر لو؟ ىل من مسًتزؽ فأرزقو؟ ىل من ُمبتلى فأعا

 2حىت مطلع الفجر(.
ولو  ػ ينزؿ كنزولنا،حاشا هلل سبحانو ػ وحىت ال نتوه فإف نزوؿ اهلل عز وجل ال يعين أف اهلل 

جسٌم ولو حركات، وإمنا يتنزؿ بفضلو ويتنزؿ جبوده ويتنزؿ بكرمو ويتنزؿ بعطفو ويتنزؿ حبنانو 
بها وحتقسق الدعاء وإجابتو دلن يدعوه يف الثُلث األخري من دلن طلويتنزؿ بإجابة الدعاء وادلغفرة 
 :صلى اهلل علسو وسلَّمكل لسلة، إال ىذه اللسلة فقد 

ؿ لغروب الشيم  يف لسلة النصف من شعباف إىل السيماء الدنسا فسغفر جليمسع )إف اهلل يتنزَّ 
 إال دلشرؾ أو مشاحن(. خلقو 

أو ُكرٌه لنفٍر أو ألحد ػ يف قلبو شحناء ػ أي بُغٌض وادلشرؾ ىو الكافر وادلشاحن ىو الذي 
 ادلسليمني، ألف ادلسلم كيما قاؿ اهلل يف شأنو:

                                                           
2
 .رضي هللا عنهالبخاري عن أبي هريرة  



6 

 احلجر(.47) ﴾ َونَ َزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقاِبِلينَ  ﴿ 
فاضلة التقسة النقسة ذىب إىل زوجتو السسدة القد يف ىذه اللسلة  صلى اهلل علسو وسلَّموكاف 

 فقالت جاء النيب حىت ناـ جبواري والتحف بلحايف، مث قاؿ يل: ،السسدة عائشة، وكانت لسلتها
تعبد لريب يف تلك اللسلة ػ ألهنا أتأذنني يل أف أيُعليمنا األدب مع نسائنا ػ ىنا )يا عائشة ػ و 

 ولكين أوثر ىواؾ على ىوايا. قك،حقها ولسلتها ػ فقلُت: يا رسوؿ اهلل إين ُأحبك، وال ُأحب فرا
وأذنت لو برضا نف  ػ قالت: فخرج النيب وأطاؿ، فخرجُت أحبث عنو، فوجدتو يف البقسع ػ 

 مقابر أىل ادلدينة ػ ساجداً وقد أطاؿ السجود وىو يقوؿ: 
أعوذ برضاؾ من سخطك، ودبعافاتك من عقوبتك، وبك منك ال ُأحصي ثناءًا علسك )

سجد وجهي للذي خلقو وصوره، عفَّرُت وجهي بالًتاب  أنت كيما أثنست على نفسك،
 لسسدي، وُحق لوجو سسدي أف يُعفَّر(.

 صلى اهلل علسو وسلَّمقالت: فليما: ىمَّ بالسالـ أسرعُت راجعة إىل فراشي، فرجع النيب 
ووجد السسدة عائشة مازالت تلهث من شدة اجلري، فقاؿ: يا عائشة أظننيت أف يبخونك رسوؿ 

  ىب إىل إحدى الزوجات اأُلخريات؟أنو تركك وذ  ظننت  ين؟ ػ يع علسو وسلَّمصلى اهللاهلل 
يا عائشة أما تدرين ىذه اللسلة؟ ىذه اللسلة لسلة النصف من شعباف، وإف اهلل يتجلَّى يف 

 3ٍؾ أو مشاحن(.ر ىذه اللسلة فسغفقر جليمسع خلقو إال دلش
بأهنا و علسو مواله وأوعز إلسو وأوحى إلسو ىذه اللسلة كيما نبَّ  صلى اهلل علسو وسلَّمفجعل النيب 

 لسلة ادلغفرة، يتجلى اهلل عز وجل فسها بادلغفرة جليمسع خلقو.
ولذا كاف سلفنا الصاحل رضواف اهلل تبارؾ علسهم أمجعني ُيسوهنا يف طاعة اهلل، ويقوموف فسها 

 باألعيماؿ اليت تستوجب مغفرة اهلل عز وجل.
 يقوؿ:  لَّمصلى اهلل علسو وسمسعوا النيب 

  4غاء وجو اهلل عز وجل غفر اهلل لو(.يف لسلة ابت "ي "من قرأ سورة )
 يف ىذه اللسة طيمعاً يف مغفرة الغفار. "ي "فكانوا يقرأوف 
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ث، التثلسث أي العيمل يعيملو اإلنساف دلواله ُيكرره ثال صلى اهلل علسو وسلَّمعليمهم النيب  
فكانوا يقرأوف يف تلك اللسلة  يماًل يكرره ثالث،إذا دعا يدعو ثالث نف  الدعاء، وإذا عيمل ع

 سورة ي  ثالث مرات طيمعاً يف مغفرة رفسع الدرجات عز وجل.
وهنا يف غالب األحساف بني ادلغرب والعشاء، لُسدخلوا معها عبادة ُأخرى تستوجب أوكانوا يقر 

 :صلى اهلل علسو وسلَّمادلغفرة، يقوؿ فسها 
 رت لو ذنوبو وإف كانت مثل زبد البحر(.)من صلى بعد ادلغرب ست ركعات ُغف

يمن يصلي ست ركعات بعد صالة ادلغرب ػ ألف سنة ادلغرب ركعتني أو سٍت أو عشرة، ف
ف يغفر اهلل لو، والعشرة دلن أراد أف ركعات دلن أراد أنة ادلعتادة، والست فالركعتني فهذه السُ 

 يدخل يف قوؿ احلبسب:
 5لو قصٌر يف اجلنة(.)من صلى بعد ادلغرب عشر ركعات، ُبين 

 ادلطففني(.26) ﴾ َوِفي َذِلَك فَ ْلَيتَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسونَ  ﴿
، مث يدعوف "ي "فكانوا يصلوف بعد ادلغرب ركعتني، يقرأوف سورة  وا بني احلسنسني،عيمفج
عز وجل ألهنا لسلة إجابة دعاء، فسقـو الواحد منهم أو اجليماعة معًا هبذه األعيماؿ اجلامعة اهلل 
 لنافعة طلباً لفضل اهلل، وتعرضاً لنفحات اهلل، وأماًل يف مغفرة اهلل عز وجل.ا

وبعضهم كاف يزيد على ذلك فسظل طواؿ ىذه اللسلة فسيما بني ذلك يستغفر اهلل، ألهنا لسلة 
 ادلغفرة. 

فسيما رواه  صلى اهلل علسو وسلَّمومنهم من كاف يكرر سسد اإلستغفار الذي يقوؿ فسو النيب 
 يما:رضي اهلل عنهلبخاري ومسلم ااإلماـ 

وأنا على عهدؾ  ،)سسد اإلستغفار: اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت خلقتين وأنا عبدؾ
، وأبوء بذنيب فاغفر تطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أووعدؾ ما اس بوء لك بنعيمتك عليَّ

 6يل فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت(.
 مث قاؿ:
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 و وأدخلو اجلنة، ومن قرأة يف هنار غفر اهلل لو وأدخلو اجلنة(.)من قرأه يف لسلة غفر اهلل ل 
 من سسد االستغفار يف ىذه اللسلة طيمعاً يف مغفرة الغفار عز وجل.ُيكثروف فكانوا 

وكاف يكثروف أيضًا من االستغفار الوارد عن النيب أو ادلذكور يف آيات طتاب اهلل ادلتلوَّة، 
 فإف اهلل عز وجل قاؿ لنا أمجعني:

َماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا( 10) فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا ﴿ ( 11) يُ ْرِسِل السَّ
 )نوح(. (12) ﴾ َويُْمِددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْم َأنْ َهارًا

 ؿ: االستغفار ويقو  اذفيمنهم من كاف يستغفر هب
 أستغفر اهلل إف اهلل غفوٌر رحسم، ومنهم من كاف يستغفر باالستغفار الوارد عن النيب: 

 توب إلسو.لذي ال إلو إال ىو احلي القسـو وأأستغفر اهلل العظسم ا
صلى لو النيب قاؿ فقد  ٍة خ ََّّ النيب هبا عيمَّو العباس،ومنهم من كاف ُُيسي ىذه اللسلة بصال

 وصسة وجهها لو دلعزتو لو:يف خص اهلل علسو وسلَّم
نت فعلتو غفر اهلل لك )يا عباس يا عيماه أال أُعطسك أال أمنحك أال أدلك على شسٍئ إذا أ

 ولو وآخره صغريه وكبريه جلسلو وحقريه، صلِّ ىذه الصالة وشرحها لو، مث قاؿ لو: ذنبك كلو، أ
مرة، فإف مل  إف استطعت أف تصلسها يف كل يوـٍ فافعل، فإف مل تسطع ففي كل أسبوعٍ 

تسطتع ففي كل شهٍر مرة، فإف مل تستطع ففي كل سنة مرة، فإف مل تستطع ففي عيمرؾ كلو مرة 
 7وىي ادلسيماة بصالة التسابسح(.
بعضهم ُيتيمع لسلة اجليمعة من كل أسبوع ويصلوهنا طلبًا لألجر  وكاف الصاحلوف وال يزاؿ

 العظسم الذي جعلو النيب دلن قاـ هبا.
سسها يف اللسايل الفاضلة كلسلة النصف من شعباف، ولسلة بدر ولسلة القدر، إما والبعض كاف ُيُ 

أف يصلسها دبفرده أو ُيتيمعوف معًا ويصلوهنا يف مجاعة، وحتوي كيما قاؿ النيب وأعد لعيمو العباس 
 هلل تعاىل: اهلل أكرب، مث يقوؿ: سنتة التسابسح صالة ثالمثائة تسبسحة، يقوؿ ادلرء: نويت 

ضسف ذلا: وال حوؿ وال قوة يُ  أف واحليمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب، وإذا أرادسبحاف اهلل
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، مث يكررىا وىو إال باهلل العلي العظسم مخسة عشر مرة، مث يقرأ الفاحتة وما تسسر من القرآف 
  واقف عشر مرات:

ا: وال حوؿ وال قوة ضسف ذليُ أف سبحاف اهلل واحليمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب، وإذا أراد 
إذا ركع يقوؿ يف ركوعو عشر فسكوف: فمخسة وعشرين مرة، كم مرة؟ ىذه  لعلي العظسم، إال باهلل ا

مخسة وثالثني، وإذا قاؿ مسع اهلل دلن محده ووقف، يقوذلا يف وقوفو عشر، فسكوف مخسة وأربعني، 
كوف مخسة وستني فسيقوذلا عشر، ويف السجود عشر فسكوف مخسة ومخسني، وبني السجدتني 

 ويف السجدة الثانسة عشر فسكوف مخسة وسبعني. 
عدَّىا النيب للعباس ىكذا، مث قاؿ لو يف األربع ركعات ثالمثائة تسبسحة، رواه أبو داود وابن 

 تبارؾ وتعاىل علسهم أمجعني. ىم من رجاؿ احلديث رضواف اهلل اهللماجة وغري 
الصالة يف ىذه اللسلة ادلباركة فُرادى أو وال يزالوف ُيرصوف على ىذه فكاف الصاحلوف 

مجاعات طيمعًا يف مغفرة اهلل عز وجل، ويكثروف فسها من الدعاء، على أف يكوف الدعاء يف خري 
وجَّهنا أف ال ندعوا بإمٍث وال قطسعة رحم وال بشٍر لغرينا من  صلى اهلل علسو وسلَّمألف النيب 
 :صلى اهلل علسو وسلَّموبالتوفسق، فقاؿ  ، وإمنا ندعوا ذلم باخلري وبالسدادادلسليمني

 8اهلل عز وجل ألحدكم مامل يدعو بإمٍث أو قطسعة رحم(. سب)يستج
أف يقع يف معصسة، وىذا ال ينبغي دلسلم، وإمنا بوماذا يعين إمث؟ يعين أف يدعو على إنساٍف 

ب بني إمرأٍة يدعو اهلل لو أف يتوب علسو من معصسة، أو يدعو بقطسعة رحم كأف ُيدث مثاًل عتا
 وإمرأة فتدعو علسها بأف يكوف أوالدىا غري بررة هبا، فهذا امسو قطسعة رحم.

فهذا ال ينبغي للسيملم أف يدعو رجل بأف يكوف أوالده غري بررة بو، أو يدعو رجٌل على 
 بإمٍث إلنساف يفعلو وال بشسٍئ يقطع الرحم، وإمنا يدعو خبرٍي على الدواـ.

ادلغفرة من اهلل عز وجل، وىي لسلة النفحات اإلذلسة ىي لسلة فهي لسلة إجابة الدعاء و 
والتجلسات الربانسة اليت يتجلى هبا اهلل عز وجل لعباده يف تلك اللسلة من غروب الشيم  إىل 

 مطلع الفجر.
ومن حماسن اخلري أف ىذه اللسلة يف ىذا العاـ وافقت لسلة اجليمعة، فلسلة اجليمعة من اللسايل 
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ادفت مع لسلة النصف من شعباف تضاعفت الربكات وتكاثرت اخلريات ادلباركة فإذا تص 
 وأصبحت األمور فسها على ما ينبغي لليمؤمنني وادلؤمنات.

عز وجل أمجعني يف ىذا الوقت ادلبارؾ ادلسيموف أف ال يدع لنا ذنبًا إال  نسأؿ اهللولذلك 
طالبًا إال أصلحو، إال سدده، وال  وال إقتار رزٍؽ إال وسعَّو، وال ديناً  ،ًا إال شفاهريضغفره، وال م

 وال حسوداً إال كبده، وال عدواً إال خسبو. ره، وال غائباً إال بالفضل ردَّه،وال جندياً إال نص
وأف ال ُيعل لنا حاجًة من حوائج الدنسا أو اآلخرة إال وقضاىا لنا ويسرىا لنا بفضلو 

 وجوده إنو أرحم الرامحني.
سها وأف ُُيقق فنا مصر أف ينشر اهلل علسها لواء األمن واألماف، كيما ندعوا اهلل عز وجل لبلد
أدخلوا مصر إف شاء اهلل آمنني، وأف يأخذ على أيدي القتلة ما قالو يف شأهنا يف القرآف: 

ويريح منهم العباد والبالد، وأف ُيصلح أحواؿ ىذه البلد حكامًا وحمكومني رؤساء وادلروعني، 
وأف يغنسنا هبا عن مجسع ادلعونات  ،باخلريات وأف ُيعلها مباركاتومرأوسني، وأف ميأل بالدنا 

      وادلساعدات. 
  وصلى الل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 وأستغفر اهلل من قوٍؿ وعيمل، وأشكركم على ُحسن استيماعكم.
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