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ْصِف ِمْن َشْعَبانلَ يْ لَ (   )ُة الِنّ
ُ أَ يا   ! نتَرموُ الُمحْ  ها اْلُمْسِلُمونَ يّ

ُه و َم اُ� ُسبَحانَ أَنعَ  ِتيَعِم الَظِم النِّ  أَعْ ِمنْ  إِنَّ 
َن ُهَو مَ . إِّنَ الزَّ  َمنُ الزَّ  وَ ادِه هُ َعالَى ِبِه على ِعبِ تَ 

التي  ِص اُل الُفرَ و ُهَو َمجَ  ةُ يَّ مَكانِ ُة و ا�اعَ اِ�سِتطَ 
 َبِب ، و لِهَذا السَّ  ِلهِ مَ  َحَياِة اِ�نساِن بأكْ ةِ ّص يُط ِبقِ ُتحِ 

ُر دِّ ماٍل �يُق ُس َراْ و  اتِه ثميَنةٌ ظَ لَحَظٍة ِمن لَحَ  ُكّلَ  نَّ أِ فَ 
ين. إِّنَ الذيَن ثمِ ديِر والتَّ ويَليُق بالّتَق ِبثمٍن ويسَتِحقُّ 
ُبوَن رتَقِ اءًا و يَ عونَهاَ َهبَ يِّ ِهم و� يُضَ وقاتِ يَعِرُفون قيمَة أُ 

في ُكّلِ َمراِحل  َضاتِهِ اِ� ُسبحانُه وتََعالى وَمرْ ِرَضا 
اِت َرُسوِل ا�ِ دَ اَ ْرش �بعينَ الُمتْ و ِهمْ اتِ حَ َحياتِِهم وَصفَ 

ُ َعَليه وَسّلَمَ الَحبيِب  وَن َف يَنالُ وْ سَ  هيهاتِ وجِ تَ و َصّلَى اّ�َ
ِة جّلَ وعَ� شأنُه كَرَم   � َمحالَه. أَنَّ  وُمكأفاتِهِ َرّبِ الِعّزَ

لَِبِني آدَم ُهَو إِضاعُة  رانِ ظَم الُخسْ أعْ اِع ويَ بَر الّضِ أَكْ 
َمِن والوْقِت و  . اورً ثُ نْ اءًا مَ بَ هَ  هُ يدُ ْبدتَ الّزَ

ُ أَ يا   ! اءُ زَّ عِ �ها اْلُمْؤِمُنوَن ايّ

وِر عُ الشُّ َت حْ تَ  هاْهلٍة نَْقضيِ وَ وظٍة حْ إَِن ُكّل لَ 
 والَيوِم نةِ ٍر في السَّ هْ ظِر عن أّي شَ ّضِ النَّ ِبغَ  ةِ ّيَ ِبالُعبودِ 

ولِكْن ُهنالِك البْعُض من  ،ةٌ ينَ ثَمِ و الّساعِة هي َغاَلِيةٌ و
ملُئُه اٍت يَ قَ كأوْ  ْت ت وُمِنحَ بَ اِت ُوهِ قَ ا�وْ اِن ومَ ا�زْ 

ُل يِ بالسَّ  انِت كَ  وّيُ الَرّبانِ  ُف اِ�لَهّيُ الِعنايُة والّلُطْ 
ع نُ ايا ولعْفِو عِن الَخطَ او اءِ لِتقّبُِل الّدُ  هِ ذِ هَ  . إِنَّ وِب الّذُ

مِة ٌر ِمن أثَاِر َرحْ أث َمني إِّنماَ هيَ الزَّ   والّنِطاقَ يَت قِ وْ التَّ 
رَمدية اِ� ُسبحانُه وتََعا على إِْبِن بِِه  ي َمنَّ اّلذِ ولى الّسَ

ِفيَسةِ النَّ اِت ِمْن هذِه ا�ْوقَ  اِحدةً و ، وإِنَّ  مْ آدم . نَعَ 
هو  َساءا المَ ذَ نَِصلُه هَ تِقي وينة التي سوف نَلْ الّثَمِ و
ْصِف ِمن الشَّ ُة لَ يْ لَ   ْعَبان.الِنّ

ُ أَ   ِعّزاء ! �َ اها اْلُمْسلُِموَن يّ

ارَكة يُوِفُر لنا اِ�ستْعداَد الُمبَ  ةَ �ثَ الثَ   ا�َْشُهرَ نَّ إ
َب التَ و ريم. إِّنَ ضاَن الكَ مَ ِر رَ هْ لِشَ  ّيَ نِ الَبدَ و يحِ وَ الرُّ  أّهُ

مةِ هَ  عَم و التي أنَ هُر َرَجب هو شَ  رِ شهُ ه ا�َ ذِ في ُمقّدِ
 ةِ يلَ لَ و ّغائِِب الرَّ  ييِ لتَ نا بليْ يْ ِه علَ بِ  لىَ اُ� ُسَبحانُه وتََعا

الُمباَرك  انَ بَ عْ َها هو َشهُر شَ طُ وسَ أَ ، و جِ اَ اِء والِمْعرَ رَ اِ�سْ 
اَن بَ عْ ِف ِمْن شَ ْص ة النِّ لَ يْ بلَ علينا ُل نسيَ التي يَنفِتُح و

َصّلَى بَّشرنَا رسوُل اِ�  ِفرة . و ْقدغْ المَ فَو وِصدًا العَ قاَ 
ُ َعلَيه و َسّلَ  رِ  مَ اّ�َ و  لواِت يف ِبأّنَ الّصَ في الَحديِث الّشَ

ا�ِت َسوَف هَ تِ اِ�بْ يَة وا�دعِ اَداِت التي نُقوُم ِبها وبالعِ 
بيُل  ةُ سيلَ تكوُن الوَ  ّنَا ، ِح عَ فْ ِو و الّصَ فْ ى العَ اِلَ  و الّسَ

الّنِْصِف من َشْعَباَن َفُقوُموا  إذا كانت لَْيلَةُ " : َقائِ�ً 



َ يَْنِزُل فيها لُِغُروِب  لَْيلََها َوُصوُموا نََهاَرَها فإنّ  اّ�َ
ْنَيا فيقول: أ� مِ  ْمِس إلى َسَماِء الّدُ ُمْسَتْغِفٍر لي  نْ الّشَ

َفأَْغِفَر له، أ� ُمْسَتْرِزٌق َفأَْرُزقَُه، أ� مبتلى َفأَُعاِفَيُه، أ� 
  1" َكَذا أ� َكَذا حتى يَْطلَُع اْلَفْجرُ 

ُ أَ   ! اءُ زَّ عِ �ا ها اْلُمْسلُِمونَ يّ

ْصِف ِمْن َشْعَباَن هُ لَ يْ إِّن لَ  اِس مَ لتِ ُت إقْ وَ  وَ َة الِنّ
ْحَمِن جّلَ لِبنَ اِق قَ مَ ِمن أَعْ  قةِ فِّ دِل الُمتَ بُ لسُّ ا ا الى الّرَ

ُت قَ الوَ  وَ هُ  انَ بَ عْ الّنِْصِف ِمن شَ  ةَ لَ يْ لَ  أنَّ وعَ� َشأنُه ، و
 اذِ خَ تِّ إاِن  ورَ الُغفْ  ِب لَ طَ وبِة وُب لِلتَّ نسَ وا�َ   حُّ ا�ص
نيِل َعالَى لِ ى اِ� ُسبَحانُه و تَ بةِ الاِ�نَاَ ِبيِل والسَّ 

 . رةْغفِ المَ الّرحمِة و
ةِ لَ يْ الّلَ  هِ ذِ هَ  ييمِ اّسَي لِتقْ ا�سَ  طَ رْ إَِن الشَّ 

ن ُق عَ الَتحقُّ سأُل والتَ واُب وكِة هي ا�سِتجْ الُمَبارَ 
 نَ ا مِ نَ اتِ ليِص ذَ وِبَتخ قلي�ً  لوْ عاِد وا ِبا�بتِ نَ تِ ُعبوديّ 

و  ةُ يَ اَتةُ الذَّ ألَ الُمسَ و لُ َسأُ التَ ، و اةِ يَ  الحَ ِت قيداَ تَعْ 
ا ِمن أجِل َماذَ لَنا وغَ ا إِنشَ اذَ ِبمَ ا وِبمَ  َعن يةُ ّخصِ الشَ 

الي ، مَ نّياتي و أعْ بي أُمْ  َن َسَتِحطُ اتي و أيْ يَ يُت حَ أَمض
بُة ُمَحاسَ ني وطِ ي و الَباحِّ ِم الُروَعالَ ُجوُع الى الْ الرُّ و

ُد التَّ ، ويهِ فِ  رُ كُ فّ التَ ا وتِنَ اباَ ِحسَ  ةُ عَ جَ ُمراَ ا وضينَ ماَ  َعّهُ
َن في أَن أكوُ   وَ هُ يعًا َخاِضعًا لَ دًا ُمطِ بْ وَن عَ كُ في أَن أَ 

 يودِ ِمن قُ  ِق ، و الّتَحُررُ الُخلُ  نَ سَ ًا حَ ديِّ إِنَسانًا جَ 
 َداَمةُ في ِشراَِك ا�سِر، و النَّ  اَعْت ِبنَ قاَّلَِتي أُو فِس النَ 

اها، في َذلِك نَ فْ رَ تَ قْ وِب التي أنُ ا و الذُّ ايَ طَ على الخَ 
 قيقّي ى الحَ نَ َمعْ ِبالْ ُة لَ  هِذه الَليْ ولُ  تََتحَ َف وَ سَ  ِت قْ الوَ 

ا، حيُث يقول اُ� ِرنَ رُّ ءُة تَحَ راَ و تُكوُن بَ  ناَ ٍة لَ رصَ الى فُ 
لَِنبّيِنا ِيم ُمخاِطبًا َعالَى في ِكتابِه الَحكِ ُسبحانُه و تَ 

ُ َعلَيه وى الَحبيِب الُمْصَطف ِبَقولِِه  مَ َسّلَ َصّلَى اّ�َ
َجاَءَك الَِّذيَن يُْؤِمُنوَن بِآَيَاتَِنا َفُقْل َسَ�ٌم َوإَِذا "  َعالَى :تَ 

ْحَمَة أَنَُّه َمْن َعِمَل  َعلَْيُكْم َكَتَب َرّبُُكْم َعلَى نَْفِسِه الّرَ
ِمْنُكْم ُسوًءا بَِجَهالَةٍ ثُّمَ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح َفأَنَُّه 

 .       2" َغُفوٌر َرِحيمٌ 

ُ أَ   !نتَرموُ الُمحْ  اءُ زَّ عِ �اْلُمْؤِمُنوَن اها يّ
لْيلَةِ َهذِه الَّ ا ا�سِتفاَدُة ِمن َفْيِض َلْينيَنَبغي عَ 

في  الَخَ�ِص  ِل بََراَءةِ ِل نيِمن أجْ  ِتهِ ركَ بَ الُمَباَرَكِة و
 اِ� ُسَبحانَُه و اةِ رضَ ن مَ الَبحُث عَ وة  اِة ا�بدّيِ يَ الحَ 

في  َحَياتَِنا ُقه و بَْلَوَرةُ نَسَتْنشِ ٍس ّلِ نَفَ َعالَى في كُ تَ 
َنِة الَنَبوّيِة الُمطهَّ م ويِرَحاِب الُقرآِن الَكرِ  �  ورةِ الّسُ

�لَماِم بُِدوِن ا لٍَة تَُمرُّ َوهْ ةٍ ولَْحظ َسى أبدًا أَْن ُكّلَ نَنْ 
َرِر ا ِبالّضَ ينَ علَ  ّبُ  َسَوَف تَصُ الُعُبوِدّيَةِ  َوْعيِ ِبُشُعوِر و

 .الَوَهنِ و
الّنِْصِف  لَةَ يْ ُكم لَ لتَ يْ اِرُك لَ بَ  اُ ةِ ِبهِذِه الُمَناَسبو 

ْعَبان ِمنَ  ُه ِبأن َجّلَ َجَ�لُ  وا ا�َ عُ دْ ة و أكَ ارَ الُمبَ  الّشَ
  الَْخيَر و تَُعمَّ لْيلَِة الُمَباَرَكةِ َب لنا في هذه الَ تَْجلُ 

انيِة نسَ و ا�ِ  مّيِ س�َ ا�ِ  لمِ اَ و العَ  ا الَعزيزِ ِبنَ عْ على شَ 
 . ِبالبَركةِ اءَ َجْمع
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