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ف�سُل �سهر �سعبان 

وهو  رشي��ف  شهٌر  شعبان  شهَر  أّن  إعلم 
رس��ول  وك��ان   اهلل رس��ول  إىل  منسوب 

اهلل يقول: ﴿شعبان شهري ...﴾
نا  ربُّ ه  ﴿...سماّ  :املؤمنني أمرُي  وقال 

ِب اخلرياِت فيه...﴾ شعباَن لتشعُّ
شيخنا  روى  ف��ق��د  ع��ظ��ي��م  وف��ض��ل��ه 
 العسكري تفسري  عن  نقاًل   املجليس
وفضِل  شعبان  شهر  فضِل  يف  مبسوطة  رواية 
ننقل  مجة  فوائَد  عىل  تشتمُل  منه  األوِل  اليوِم 
 بعضها، وملّخصها: أّنه قد َمرَّ أمرُي املؤمنني
يف  قعود  وُهم  املسلمني  أخالِط  من  قوٍم  عىل 
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بعض املساجد يف أّوِل يوِم من شعبان، وإذا ُهم 
خيوضون يف أمِر الَقَدِر وغريه مما اختلف الناس 
فيه، قد ارتفعت أصواُتم واشتدَّ فيه حمكمتهم 
عليه  ف��رّدوا  َم  وسلَّ عليهم  فوقف  وجداهلم، 
وأوسعوا له وقاموا إليه يسألونه القعود إليهم، 

فلم حيفل هبم ثّم قام هلم وناداهم:
وال  يعنيهم  ال  فيم  املتكلِّمني  معارش  ﴿يا 
يرداّ عليهم، أمل تعلموا إناّ هللِ عبادًا قد أسكتهم 
خشيته من غري عيٍّ وال بكم، ولكنَّهم اذا َذَكروا 
م  عظمة اهلل انكرست أْلِسنَتهُهم وانقطعت أفئدتهُ
هم إعزازًا هلل  م، وهامت حلومهُ وطاشت عقولهُ
وإعظامًا وإجالالً، فاذا أفاقوا من ذلك استبقوا 
مع  أنفسهم  ون  يعداّ اكية،  الزاّ باألعمل  اهلل  إىل 
ين  املقصِّ من  َب��راٌء  م  واناّ واخلاطئني  الظاّاملني 
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ون هلل بالقليل، وال  م ال يرضهُ واملفرطني، إالاّ اناّ
يستكثرون هلل الكثري وال يدلون باألعمل، فهم 
فيم رأيتهم مهيمون مروعون خائفون مشفقون 
املبتدعني،  معرش  يا  منهم  أنتم  فأين  وِجلون، 
أسكتهم  بالقدر  الناّاس  أعلم  اناّ  تعلموا  أَل�ْم 
يا  فيه،  أنطقهم  بالقدر  الناس  أجهل  واناّ  منه، 
الكريم  شعبان  ة  غراّ يوم  هذا  املبتدعني  معرش 
قد  فيه،  اخل��ريات  لتشعاّب  شعبان  نا  رباّ ه  س��ماّ
عليكم  وعرض  جنانه،  أبواب  فيه  ربُّكم  فتح 
وأسهل  األثمن،  بأرخص  وخرياتا  قصورها 
األمور، فأبيتهُموها، وعرض لكم ابليس اللاّعني 
تنهمكون  دائبًا  فأنتم  وبالياه،  رشوره  تشعب 
ابليس  بشعب  تتمسكون  والطاّغيان،  الغياّ  يف 
وحتيدون عن شعب اخلري املفتوح لكم أبوابه، 
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الة  الصاّ خ��ريات��ه  وشعب  شعبان  ةهُ  غ���راّ ه��ذا 
املنكر  عن  والناّهي  باملعروف  واألمر  كاة  والزاّ
واصالح  واجل��ريان  والقرابات  الوالدين  وبراّ 
واملساكني،  الفقراء  عىل  دقة  والصاّ البني  ذات 
ِضَع عنكم وما قد نيتم عن  وهُ قد  ما  تتكلاّفون 
اخلوض فيه من كشف رسائر اهلل التي من فتش 
عنها كان من الالكني، أما أنَّكم لو وقفتم عىل 
وجل للمطيعني من عباده يف  نا عزاّ ما قد أعداّ ربُّ
فيم  ورشعتم  فيه،  أنتم  عماّ  تم  لقصاّ اليوم  هذا 

أمرتم به﴾.
قالوا: يا أمرَي املؤمنني وما الذي أعّده اهلل يف 

هذا اليوم للمطيعني له ؟
بم  احدثكم  ﴿أال   :  املؤمنني أمري  قال 
رسول  بعث  لقد   اهلل رسول  من  سمعته 
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اهلل جيشا ذات يوم ...﴾ 
الذي  اجليش  أم��ر  من  ك��ان  ما   فروى
الكّفار  فوثب  الكّفار  إىل   اهلل رسول  بعثه 
عليه لياًل وكانت ليلة ظلامء دامسة واملسلمون 
نيام ومل يك فيهم يقظان سوى زيد بن حارثة 
وعبد اهلل بن رواحة وقتادة بن نعامن وقيس بن 
عاصم املنقري وكّل منهم يقظان يف جانب من 
جوانب العسكر يصّل الّصالة أو يتلو القرآن، 
الّظالم ال  أن هيلكوا الّنم يف  املسلمون  وكاد 
بأضواء  واذا  ليّتقوهم،  أع��داءه��م  يبرصون 
تيضء  االربعة  النّفر  هؤالء  أف��واه  من  تسطع 
والّشجاعة  القّوة  فتورثهم  املسلمني  معسكر 
بني  فصاروا  الكّفار  عىل  الّسيوف  فوضعوا 
قتيل أو جريح أو أسري، فلاّم رجعوا قّصوا عىل 
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النّبي ما كان، فقال: اّن﴿هذه األنوار 
ة شعبان...﴾، ثّم  بأعمل اخوانكم هؤالء يف غراّ
أن  إىل  فواحدًا  واح��دًا  األعامل  بتلك  حّدثهم 
قال: ﴿والذي بعثني باحلق نبيًا اناّ ابليس 
َل يوٍم من شعبان َبثَّ جنوَده يف أقطار  اذا كان أواّ
األرض وآفاقها يقول لم اجتهدوا يف اجتذاب 
 اليوم، واناّ اهلل اليكم يف هذا  بعض عباد اهلل 
يبث مالئكته يف أقطار األرض وآفاقها، يقول 
دوا عبادي وارشدوهم وكلاّهم يسعد  لم: سداّ
حزب  يف  يصري  فاناّه  وطغى  أبى  من  إالاّ  بكم 
ل يوم من  ابليس وجنوِده، واناّ اهلل اذا كان اواّ
شجرة  ويأمر  فتفتح،  اجلناّة  ابواب  أَمَر  شعبان 
امر  ثم  نيا  الداّ هذه  عىل  أغصانا  فتطلع  طوبى 
بابواب النار فتفتح ويأمر شجرة الزقوم فتطلع 
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ربنا  منادي  ينادي  ثم  الدنيا  هذه  عىل  اغصانا 
عز وجل يا عباد اهلل هذه اغصان شجرة طوبى 
فتمسكوا هبا فرتفعكم إىل اجلناّة، وهذه أغصان 
إىل  تؤديكم  ال  اها  وإياّ اكم  فإياّ قوم  الزاّ شجرة 
اناّ  نبياًّا  باحلقاّ  بعثني  الذي  فو  قال:  ثم  اجلحيم 
من تعاطى بابًا من اخلري يف هذا اليوم فقد تعلاّق 
يه إىل  بغصن من أغصان شجرة طوبى فهو مؤداّ
اليوم  هذا  يف  الرشاّ  من  بابًا  تعاطى  ومن  اجلناّة، 
وم،  قاّ الزاّ شجرة  أغصان  من  بغصن  تعلاّق  فقد 
 :اهلل رسول  قال  ثّم  الناّار،  إىل  ه  مؤدياّ فهو 
ع هلل بصالة يف هذا اليوم فقد تعلاّق منه  فمن تطواّ
بغصٍن،ومن تصدق يف هذا اليوم فقد تعلاّق منه 
منه  تعلق  فقد  مظلمة  عن  عفى  ومن  بغصن، 
املرء وزوجه، والوالد  بغصن ومن أصلح بني 
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وج��اره،  واجل��ار  وقريبه،  والقريب  وول���ده، 
بغصن،  منه  تعلاّق  فقد  واألجنبياّة،  واألجنبياّ 
عرِس ِمْن َدينِه، أو حطاّ عنه فقد  ومن خفاّف عن مهُ
تعلاّق منه بغصن، ومن نظر يف حسابه فرأى َدينًا 
منه  تعلاّق  فقد  اه  فأداّ عتيقًا قد أيس منه صاحبه 
تعلاّق منه بغصن،  يتيًم فقد  بغصن، ومن كفل 
تعلاّق  فقد  مؤمن  ومن كفاّ سفيهًا عن ِعرض 
فقد  منه  شيئًا  أو  القهُرآن  قرأ  ومن  بغصن،  منه 
اهلل ولنعمئه  يذكر  منه بغصن، ومن قعد  تعلاّق 
يشكره فقد تعلاّق منه بغصن، ومن عاد مريضًا 
مصابًا   فيه  ع��زى  وم��ن  جنازة  فيه  شيع  وم��ن 
أو  والديه  فيه  براّ  بغصن، ومن  منه  تعلاّقوا  فقد 
بغصن،  منه  تعلاّق  فقد  اليوم  هذا  يف  أحدمها 
فأرضامها  اليوم  هذا  قبل  أسخطهم  كان  ومن 
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يف هذا اليوم فقد تعلاّق منه بغهُصن، وكذلك من 
اليوم  هذا  يف  اخلري  أبواب  سائر  من  شيئًا  فعل 
 :فقد تعلاّق منه بغصن، ثم قال رسول اهلل
والذي بعثني باحلقاّ نبياًّا وأناّ من تعاطى بابًا من 
الرشاّ والعصيان يف هذا اليوم فقد تعلاّق بغصن 
يه إىل الناّار، ثّم قال  قوم فهو مؤداّ من أغصان الزاّ
فمن  نبياًّا  باحلقاّ  بعثني  اهلل:والاّذي  رسول 
تعلاّق  فقد  وضياّعها  املفروضة  الة  الصاّ يف  قصاّ 
ففرط  صوم  فرض  عليه  كان  ومن  منه  بغصن 
فيه وضيعه فقد تعلق بغصن منه ومن جاءه يف 
اليوم فقري ضعيف يعرف سوء حاله فهو  هذا 
يقدر عىل تغيري حاله من غري رضر يلحقه وليس 
هناك من ينوب عنه ويقوم مقامه، فرتكه يضيع 
ويعطب، ومل يأخذ بيده فقد تعلاّق بغصن منه، 
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ومن اعتذر اليه ميسء فلم يعذره ثماّ مل يقتص به 
عىل قدر عقوبة اساءته بل أربى عليه فقد تعلاّق 
وزوج��ه،  امل��رء  بني  رضب  وم��ن  منه،  بغصن 
القريب  أو  وأخيه،  االخ  أو  وول��ده  والوالد 
اهُختني  وقريبه، أو بني جارين، أو خليطني، أو 
معرس  عىل  د  شداّ ومن  منه،  بغصن  تعلاّق  فقد 
وهو يعلم اعساره فزاد غيظًا وبالءًا فقد تعلاّق 
)أي  فكرسه  َدين  عليه  كان  ومن  منه،  بغصن 
ى عليه حتاّى  نقضه وما طله( عىل صاحبه وتعداّ
أبطل دينه فقد تعلاّق بغصن منه، ومن جفا يتيًم 
وآذاه وتزم )أي غصبه( ماله فقد تعلاّق بغصن 
ومحل  املؤمن  أخيه  ِعرض  يف  وقع  ومن  منه، 
ومن  منه،  بغصن  تعلاّق  فقد  ذلك  عىل  الناّاس 
فقد  املعايص  عىل  فيه  يبعث  حرام  بغناء  تغنى 
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د قبائح أفعاله  تعلاّق بغصن منه، ومن قعد يعداّ
فيفتخر هبا  اهلل  لعباد  يف احلروب وأنواع ظهُلمه 
منه، ومن كان جاره مريضًا  بغصن  تعلاّق  فقد 
ه فقد تعلاّق بغصن  فرتك عيادته استخفافًا بحقاّ
جنازته  تشييع  ف��رتك  ج��اره  م��ات  وَم��ن  منه، 
عن  أعرض  ومن  منه  بغصن  تعلاّق  فقد  تاونًا 
فقد  له  واستصغارًا  عليه  ازراء  مصاب وجفاه 
احدمها  أو  والديه  عقاّ  ومن  منه   بغصن  تعلق 
فقد تعلاّق بغصن منه، ومن كان قبل ذلك عاقًا 
عىل  يقدر  وهو  اليوم  هذا  يف  يرضهم  فلم  لم 
ذلك فقد تعلاّق بغصن منه، وكذا من فعل شيئًا 
منه،  بغصن  تعلاّق  فقد  الرشاّ  أبواب  سائر  من 
بأغصان  املتعلاّقني  اناّ  نبياًّا  باحلقاّ  بعثني  والذي 
شجرة طوبى ترفعهم تلك االغصان إىل اجلناّة 
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وان املتعلقني بأغصان شجرة الزقوم ختفضهم 
رسول  رفع  ثّم  اجلحيم﴾،  إىل  االغصان  تلك 
ملّيًا وجعل يضحك  الّسامء  إىل  اهلل طرفه 
ويستبرش، ثّم خفض طرفه إىل االرض فجعل 
فقال:  أصحابه  عىل  أقبل  ثّم  ويعبس،  يقطب 
رأيت  لقد  نبياًّا  باحلقاّ  دًا  حمماّ بعث  ﴿وال��ذي 
شجرة طوبى ترفع أغصانا وترفع املتعلاّقني هبا 
بغصن  منها  تعلاّق  من  فيهم  ورأيت  اجلناّة،  إىل 
عىل  بأغصان  أو  بغصنني  تعلاّق  من  ومنهم 
حسب اشتملم عىل الطاّاعات، واناّ الرى زيد 
بن حارثة فقد تعلاّق بعامة أغصانا فهي ترفعه 
فبذلك ضحكت واستبرشت  أعىل عالئها  إىل 
باحلقاّ  بعثني  الذي  فو  االرض  إىل  نظرت  ثماّ 
وم تنخفض أغصانا  نبياًّا لقد رأيت شجرة الزقاّ
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وختفض املتعلاّقني هبا إىل اجلحيم، ورأيت منهم 
أو  بغصنني  تعلاّق  من  ومنهم  بغصن  تعلاّق  من 
بأغصان عىل حسب اشتملم عىل القبائح، واناّ 
أغصانا  بعامة  تعلاّق  قد  املنافقني  بعض  الرى 
وهي ختفضه إىل أسفل دركاتا، فلذلك عبست 

وقطبت...﴾.
الّليلة ااُلوىل وفيها من االعمال 

االول :�صالة اول ال�صهر:أن يصّل ركعتني 

ثالثني  الّتوحيد  احلمد  بعد  االوىل  يف  يقرأ 
مّرة  وثالثني  القدر  احلمد  بعد  الّثانية  ويف  مّرة 
اهللِ  تقول:﴿بِْسِم  الّركعتني  من  فرغت  فإذا 
األْرِض  يف  دابَّة  ِمْن  َوما  حيِم  الرَّ مْحِن  الرَّ
ها  ْسَتَقرَّ مهُ َوَيْعَلمهُ  ��ه��ا  ِرْزقهُ اهللِ  َع��ىَل  االاّ 
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بني.بِْسِم اهللِ  لٌّ يف كِتاب مهُ ْسَتْوَدَعها كهُ َومهُ
 ٍّ بِضهُ اهللهُ  َيْمَسْسَك  َواِْن  حيِم  الرَّ مْحِن  الرَّ
ِرْدَك بَِخرْي َفال  َو َواِْن يهُ َفال كاِشَف َلههُ االاّ ههُ
رادَّ لَِفْضلِِه يهُصيبهُ بِِه َمْن َيشاءهُ ِمْن ِعباِدِه 
مْحِن  الرَّ اهللِ  .بِْسِم  حيمهُ الرَّ ورهُ  الَغفهُ َو  َوههُ
ما  رْسًا  يهُ رْسٍ  عهُ َبْعَد  اهللهُ  َسَيْجَعلهُ  حيِم  الرَّ
َونِْعَم  ااِلاّ بِاهللِ َحْسبهُنَا اهللهُ  َة  وَّ قهُ شاَء اهللهُ ال 
اهللَ  اِنَّ  اهللِ  اىَِل  َاْم��ري  ضهُ  َواهَُف��وِّ الَوكيلهُ 
ْبحاَنَك اِناّ  َبصرٌي بِالِعباِد ال اِلَه ااِلاّ َاْنَت سهُ
اَِلَّ  َاْنَزْلَت  ملِا  اِناّ  َربِّ  الظاّاملنَِي  ِمن  نَْت  كهُ
َوَاْنَت  َفْردًا  َتَذْرن  ال  َربِّ  َفقرٌي  َخرْيٍ  ِمْن 
فاذا  تيّس  بام  يتصّدق  الواِرثنَي﴾.ثّم  َخرْيهُ 
فعل ذلك فقد اشرتى الّسالمة يف ذلك الّشهر.



17 16

الثاين: الصالة اثنتا عرشة ركعة يقرأ يف كلِّ 
ركعٍة احلمد مّرة والّتوحيد احدى عرشة مّرة.

الثالث : �صالة َجعفر الّطّياِر
األمحر  والكربيت  األعظم  االكسري  وهي 
باسناد  العظيم  الفضل  من  هلا  بام  مروّية  وهي 
الفضل  من  هلا  ما  واهّم  االعتبار  غاية  معتربة 
ركعات  أرب��ع  وهي  العظام  الّذنوب  غفران 
االُوىل  الّركعة  يف  يقرأ  وتسليمتني  بتشّهدين 
الّركعة  ويف  زل��زل��ت﴾  و﴿اذا  احلمد  س��ورة 
الّثالثة  الثانية سورة احلمد و﴿العاديات﴾ ويف 
احلمد و﴿اِذا جاَء نصهُ اهللِ﴾ ويف الرابعة احلمد 
يف  القراءة  من  فرغ  فاذا  احٌد﴾  اهللُ  هَو  و﴿ُقْل 
مّرة  الّركوع مخس عرشة  قبل  فليقل  كّل ركعة 
َوَاهللهُ  اهللهُ  إالاّ  اِلَه  َوال  هللِ  َوال�َحْمدهُ  اهللِ  ْبحاَن  ﴿سهُ
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اْستوى  واذا  عرشًا  ركوعه  يف  ويقوهلا   ﴾ َاْك��َ�هُ
قاهلا  سجد  فاذا  عرشًا  قاهلا  قائاًم  الّركوع  من 
عرشًا  قاهلا  الّسجدتني  بني  جلس  فاذا  عرشًا 
ليقوم  الّثانية قاهلا عرشًا فاذا جلس  فاذا سجد 
قاهلا قبل أن يقوَم عرشًا يفعل ذلك يف االربع 

ركعات فتكون ثالثامئة تسبيحة .
روى الكليني عن أيب سعيد املدائني قال: 
قال الصادق: ﴿أال أعلاّمك شيئًا تقوله 
:﴿قل  قال  بىل،  قلت:  جعفر﴾،  صالة  يف 
جدة  الساّ يف  التاّسبيحات  من  فرغت  اذا 
َمْن  ْبحاَن  الرابعة:﴿سهُ كعة  الراّ الثانية من 
َتَعطََّف  َمْن  ْبحاَن  سهُ َوالَوقاَر  الِعزَّ  َلبَِس 
َينَْبِغي  ال  َمْن  ْبحاَن  سهُ بِِه  َم  َوَتَكرَّ بِامَلْجِد 
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لَّ  كهُ َاْحىص  َمْن  ْبحاَن  سهُ َلههُ  إالاّ  التَّْسبيحهُ 
َوالنَِّعِم  امَل��نِّ  ِذي  ْبحاَن  سهُ ههُ  ِعْلمهُ ء  َشْ
اِناّ  مَّ  َاللاّههُ َوالَكَرِم  ْدَرِة  القهُ ِذي  ْبحاَن  سهُ
نَْتَهى  َأْسَألهَُك بَِمعاِقِد الِعزِّ ِمْن َعْرِشَك َومهُ
األْعَظِم  َواْس��ِم��َك  كِتابَِك  ِم��ْن  ��ِة  مْحَ ال��رَّ
َوَعْدالً  ِصْدقًا  َّْت  َت الَّتي  ِة  التاّامَّ َوَكلِمتَِك 
د َوَاْهِل َبْيتِِه َواْفَعْل يب َكذا  َمَّ َصلِّ َعىل حمهُ
كلمة  عوض  حاجتك  وتطلب  َوَك��ذا 

كذا وكذا﴾ .
قال  ُعَمر  بن  املفّضل  عن  الشيخ  روى 
رأيت الّصادق صىّل صالة جعفرورفع يديه 
﴾ حّتى انقطع النّفس  وقال:﴿يا َربِّ يا َربِّ
﴾حّتى انقطع النّفس﴿َربِّ  اههُ اههُ يا رباّ ﴿يا رباّ
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يا اهللهُ﴾  ﴿يا اهللهُ  انقطع النّفس  حّتى   ﴾ َربِّ
﴾ حّتى  حّتى انقطع النّفس ﴿يا َحيُّ يا َحيُّ
حّتى   ﴾ َرحيمهُ يا  َرحيمهُ  ﴿يا  النّفس  انقطع 
انقطع النّفس ثم قال سبع مّرات ﴿يا َرمْحنهُ يا 
امِحنَي﴾  ﴾وسبع مّرات ﴿يا َاْرَحَم الراّ َرمْحنهُ
مَّ اِناّ َاْفَتتِحهُ الَقْوَل بَِحْمِدَك  ثّم قال :﴿اللههُ
َوالغاَيَة  َك  َواهَُمِّ��دهُ َعَلْيَك  بِالثَّناِء  َوَاْنطِقهُ 
غاَيَة  َيْبلهُغهُ  َوَم��ْن  َعَلْيَك  َواهُْثني  ملَِْدِحَك 
نْههُ  كهُ ليَقتَِك  خِلَ َوَاناّى  َمِْدَك  َوَاَم��َد  َثنائَِك 
وحًا  َمْدهُ ْن  َتكهُ مَلْ  َزَمن  َوَايَّ  َمِْدَك  َمْعِرَفِة 
َعىَل  ادًا  َع��واّ بَِمْجِدَك  وفًا  َمْوصهُ بَِفْضلَِك 
َاْرِضَك  انهُ  كاّ سهُ لََّف  خَتَ بِِحْلِمَك  املهُْذنِبنَي 
َعطهُوفًا  َعَلْيِهْم  نَْت  َفكهُ طاَعتَِك  َع��ْن 
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ادًا بَِكَرِمَك يا  وِدَك َجوادًا بَِفْضلَِك َعواّ بِجهُ
واجَلالِل َواإلْكراِم﴾ ال اِلَه إالاّ َاْنَت امَلناّانهُ ذهُ
ل اذا كانت لك حاجة  ثم قال يل ﴿يا مفضاّ
عاء وسل  ة َفصلِّ هذه الصالة وادع هبذا الداّ هماّ مهُ

حاجتك يقىض اهلل لك ان شاء اهلل تعاىل﴾.

اأعمال الأيام اخلا�سة والعامة

الَيوُم الّول
ويفضل صيامه فضاًل كثريًا وقد روي عن 
ل يوم من شعبان  الّصادق ﴿اناّ من صام اواّ

وجبت له اجلناّة البتاّة﴾.  

العمال العامة 
طاووس  ابن  الّسيد  روى  الصيام:  االول: 
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عن النّبي اجراً جزيالً ملن صام ثالثة أّيام من 
هذا الّشهر يصّل يف لياليها ركعتني يقرأ يف كّل ركعة 

احلمد مّرة وسورة الّتوحيد احدى عرشة مّرة.
صوم  ع��ن  سئل  اّن��ه   الّصادق وع��ن 
رجب، فقال: ﴿أين أنتم عن صوم شعبان﴾، 
ثواب من  ما  اهلل  يابن رسول  الراوي:  له  فقال 

صام يومًا من شعبان ؟
واهلل﴾.وكانيصوم  ﴿اجل��ناّ��ةهُ  فقال: 
رمضان،  بشهر  صيامه  ويوصل  الّشهر  هذا 
صاَم  من  شهري  وكانيقول:﴿شعبان 

يومًا من شهري وجبت له اجلناّة﴾ 
وروي عن الّصادق اّنه قال:    

مجع  شعبان  دخل  اذا   جاد الساّ ﴿ك��ان 
ما هذا  أتدرون  يا أصحايب   :أصحابه وقال
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 الناّبي وك��ان  شعبان  شهر  ه��ذا  هر،  الشاّ
باًّا  هر حهُ يقول: شعبان شهري، فصوموا هذا الشاّ
بًا إىل رباّكم، أهُقسم بمن نفيس بيده  لنبياّكم وتقراّ
لقد سمعت أيَب احلسني يقول: سمعت أمرَي 
باًّا لرسول  املؤمنني يقول: من صام شعبان حهُ
به إىل كرامته  بًا إىل اهلل أحباّه اهلل وقراّ اهلل وتقراّ

يوم القيامة وأوجب له اجلناّة﴾.
صفوان  عن   الطويس الّشيخ  وروى 
َمنْ يف  ثَّ  الّصادق ﴿حهُ قال يل  اجلاّمل قال: 
جعلت  فقلت:  شعبان﴾،  صوم  عىل  ناحيتك 
رسول  إناّ  فقال:﴿نعم  شيئًا،  فيه  ترى  فداك 
مناديًا  أمر  شعبان  هالل  رأى  اذا  كان   اهلل
ينادي يف املدينة: يا أهل يثرب اناّ رسول رسول 
فرحم  شهري  شعبان  اناّ  أال  اهللاليكم 



25 24

أمري  اناّ  قال  ثماّ  شهري.  عىل  أعانني  من  اهلل 
شعبان  صوم  فاتني  ما  يقول:  كان   املؤمنني
يف  ينادي   اهلل رس��ول  منادي  سمعت  منذ 
ام حيايت صوم شعبان ان  شعبان، ولن يفوتني أياّ
شاء اهلل تعاىل، ثماّ كان يقول: صوم شهرين 

متتابعني توبة من اهلل﴾.
وروى اسامعيل بن عبد اخلالق قال: كنت 
شعبان  صوم  ِذْك��ُر  فجرى   الّصادق عند 
فقال الّصادق: ﴿اناّ يف فضل صوم شعبان 
م احلرام  جل لريتكب الداّ كذا وكذا حتاّى اناّ الراّ

َفيهُْغَفرهُ له﴾. 
مّرة:   سبعني  يوم  كّل  يف  يقول  أن  الّثاين: 

﴿َاْسَتْغِفرهُ اهللَ َوَاْسَألهُههُ التَّْوَبَة﴾.
مّرة  سبعني  يوم  كّل  يستغفر  الّثالث:أن 
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مْحنهُ  الرَّ َو  ااِلاّ ههُ اِلَه  الاّذي ال  قائاًل: ﴿َاْسَتْغِفر اهللَ 
حيمهُ احَليُّ الَقيُّومهُ َوَاتهُوبهُ اَِلْيه«ِ.  الرَّ

الّرابع: االكثار من االستغفار كام يستفاد 
ذلك من الّروايات. 

اخلام�س: االستغفار يف كّل يوم من هذا 
الّشهر سبعني مّرة فإن من فعل ذلك كان كمن 

استغفر اهلل سبعني ألف مّرة يف سائر الّشهور.
من  فإن  الصدقة  من  االكثار  ال�صاد�س: 
م  َحرَّ مترة  بنصف  ولو  الّشهر  هذا  يف  تصّدق 
 :اهلل تعاىل جسده عىل النّار، وسئل الصادق
دقة  ما يفعل يف شعبان، قال: ﴿الصاّ ما أفضل 
شعبان  يف  بصدقة  ق  تصداّ ومن  واالستغفار، 
حتاّى  فصيله  كم  أحدهُ يريب  كم  تعاىل  اهلل  رباها 

يوايف يوم القيامة وقد صار مثل أهُحد﴾.
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مّرة:             ألف  شعبان  يف  يقول  أن  ال�صابع: 
لِصنَي  اههُ مهُ ﴿ال اِلَه إالاّ اهللهُ َوال َنْعبهُدهُ إالاّ اِياّ
كهُوَن﴾ وهلذا العمل  يَن َوَلْو َكِرَه املهُرْشِ َلههُ الداّ
الرّشيف أجر عظيم، ويكتب ملن أتى به عبادة 

ألف سنة.
الثامن: أن يصّل يف كّل مخيس من شعبان 
مّرة      الكتاب  فاحتة  ركعة  كّل  يف  يقرأ  ركعتني 
سّلم  ف��اذا  م��ّرة  مائة  اح��د﴾  اهلل  هو  ﴿قل 
له  اهلل  ليقيض  مّرة،  مائة  وآله  النّبي  عىل  صىّل 
ويستحّب  ودنياه،  دينه  أمور  من  حاجة  كلَّ 
صيامه ايضًا ففي احلديث تتزّين الّساموات يف 
كّل مخيس من شعبان فتقول املالئكة: ﴿إلٰ�هنا 

اغفر لصائمه وأجب دعاءه﴾. 
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التا�صع: عن النبي: ﴿من صام يوم 
اإلثنني واخلميس من شعبان قىض اهلل له 
وعرشين  الّدنيا  حوائج  من  حاجة  عرشين 

حاجة من حوائج اآلخرة.
العا�صر: اإلكثار يف هذا الّشهر من الّصالة 

عىل حمّمد وآله.
زوال  كّل  عند  يصّل  أن  ع�صر:  احلادي 
هبذه  منه  النّصف  ليلة  ويف  شعبان  اّي��ام  من 

:الّصلوات املروّية عن الّسجاد
ٍد،  َمَّ حمهُ َوآِل  ٍد  َمَّ حمهُ َعىل  َصلِّ  مَّ  ﴿اللههُ
س��اَل��ِة،  ِة، َوَم��ْوِض��ِع ال��رِّ َش��َج��َرِة ال��نُّ��بهُ��وَّ
َوَاْهِل  الِعْلِم،  َوَمْعِدِن  امَلالئَِكِة،  َْتَلِف  َومهُ
ٍد َوآِل  َمَّ مَّ َصلِّ َعىل حمهُ َبْيِت الَوْحِي، َاللاّههُ
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الغاِمَرِة،  اللَُّجِج  يِف  اجلاِرَيِة  ْلِك  الفهُ ٍد  َمَّ حمهُ
َتَرَكَها،  َمْن  َوَيْغَرقهُ  َركَِبها،  َمْن  َيْأَمنهُ 
ْم  َعنْههُ ��رهُ  َواملهُ��َت��َاخِّ م��اِرٌق،  ْم  َل�ههُ مهُ  املهَُتَقدِّ
مَّ َصلِّ  َاللاّههُ ْم الِحٌق،  َل�ههُ َوالالاِّزمهُ  زاِهٌق، 
الَكْهِف احَلصنِي،  ٍد،  َمَّ َوآِل حمهُ ٍد  َمَّ َعىل حمهُ
َوَمْلَجأِ  املهُْسَتكنِي،  املهُْضَطرِّ  َوِغ��ي��اِث 
مَّ  َاللاّههُ املهُْعَتِصمنَي،  َوِعْصَمِة  الاِربنَي، 
َكثرَيًة،  ٍد َصالًة  َمَّ حمهُ َوآِل  ٍد  َمَّ حمهُ َعىل  َصلِّ 
ٍد  َمَّ َوآِل حمهُ ٍد  َمَّ قِّ حمهُ َوحِلَ ْم ِرضًا  َل�ههُ ونهُ  َتكهُ
َربَّ  يا  ٍة  وَّ َوقهُ ِمنَْك  بَِحْوٍل  َوَقضاًء،  َاداًء 
َوآِل  ٍد  َمَّ حمهُ َعىل  َص��لِّ  مَّ  َاللاّههُ العامَلنَي، 
الَّذيَن  األْخياِر،  األْبراِر  الطَّيِّبنَي  ٍد،  َمَّ حمهُ
ْم  طاَعَتههُ َوَفَرْضَت  ْم،  وَقههُ قهُ حهُ َاْوَجْبَت 
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َوآِل  ٍد  َمَّ حمهُ َعىل  َصلِّ  مَّ  َاللاّههُ ْم،  َوِوالَيَتههُ
َوال  بِطاَعتَِك،  َقْلبي  ��ْر  َواْع��مهُ ��ٍد،  َ��مَّ حمهُ
َمْن  واساَة  مهُ ْقني  َواْرزهُ بَِمْعِصَيتَِك،  ِزن  ْ ختهُ
َعَلَّ  ْعَت  َوسَّ بِم  ِرْزِقَك  ِمْن  َعَلْيِه  َت  ْ َقرتَّ
َعْدلَِك،  ِمْن  َعَلَّ  َت  َوَنرَشْ َفْضلَِك،  ِمْن 
َنبِيَِّك  َشْهرهُ  َت ظِلَِّك، َوهذا  حَتْ َوَاْحَيْيَتني 
ِمنَْك  َحَفْفَتههُ  الَّذي  َشْعبانهُ  لَِك،  سهُ رهُ َسيِِّد 
ولهُ  َرسهُ كاَن  الَّذي  ْضواِن،  َوالرِّ ِة  مْحَ بِالرَّ
يف  َيْدَابهُ  َم  َوَسلَّ َوآلِه  َعَلْيِه  اهللهُ  َصىلَّ  اهللِ 
وعًا َلَك  اِمه بهُخهُ ِصياِمه َوِقياِمه يف َلياليِه َوَاياّ
مَّ  يف اِْكراِمه َواِْعظاِمه اىِل حَمَلِّ مِحاِمِه، َاللاّههُ
َوَنْيِل  فيِه،  نَّتِه  بِسهُ اإلْستِناِن  َعىَل  َفَاِعناّا 
َشفيعًا  ل  َواْجَعْلههُ  مَّ  َاللاّههُ َلَدْيِه،  فاَعِة  الشَّ
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َواْجَعْلني  َمْهَيعًا،  اَِلْيَك  َوَطريقًا  عًا  َشفَّ مهُ
َعناّي  الِقياَمِة  َي��ْوَم  َاْلقاَك  َحتاّى  تَّبِعًا  مهُ َلههُ 
َاْوَجْبَت  َقْد  نهُويب غاِضيًا،  ذهُ َوَعْن  راِضيًا، 
ْضواَن، َوَاْنَزْلَتني داَر  َة َوالرِّ مْحَ ل ِمنَْك الرَّ

الَقراِر َوحَمَلَّ األْخياِر﴾.
املناجاة  ه��ذه  يقرأ  أن  ع�صر:  ال��ث��اين 
أمرِي  مناجاة  اّنا  وقال  خالويه  ابن  رواها  التي 
املؤمنني واألئمة من ولده كانوا يدعون 
القدر  جليلة  مناجاة  وهي  شعبان  شهر  يف  هبا 
يدعى  أن  عالية وحيسن  مشتملة عىل مضامني 

هبا عند حضور القلب متى ما كان:
ٍد،  َمَّ حمهُ َوآِل  ٍد  َمَّ حمهُ َعىل  َصلِّ  مَّ  ﴿َاللاّههُ
َواْسَمْع  ��َك،  َدَع��ْوتهُ اِذا  دهُعائي  َواْسَمْع 
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اِذا  َع��لَّ  َوَاْق��بِ��ْل  ن��اَدْي��تهُ��َك،  اِذا  نِ��دائ��ي 
َوَوَقْفتهُ  اَِلْيَك،  َهَرْبتهُ  َفَقْد  ناَجْيتهَُك، 
عًا اَِلْيَك،  َتضِّ ْسَتكينًا، َلَك مهُ َبنْيَ َيَديَك مهُ
راِجيًا ملِا َلَدْيَك َثوايب، َوَتْعَلمهُ ما يف َنْفيس، 
َوال  َضمريي،  َوَتْعِرفهُ  حاَجتي،  هُ  �هُ َوخَتْ
َوما  َوَمْثواَي،  نَْقَلبي  مهُ َاْمرهُ  َعَلْيَك  َيْفى 
بِِه  ههُ  وَاَتَفوَّ َمنْطِقي،  ِمْن  بِِه  اهُْبِدئ  َاْن  اهُريدهُ 
وههُ لِعاِقَبتي، َوَقْد َجَرْت  ِمْن َطلَِبتي، َوَاْرجهُ
ِمناّي  ونهُ  َيكهُ فيم  َسيِّدي  يا  َعلَّ  َك  َمقاديرهُ
َوَعالنَِيتي،  رَسيَريت  ِمْن  ْمري  عهُ آِخِر  اىِل 
َوَنْقيص  ِزي��اَديت  َك  َغ��رْيِ بَِيِد  ال  َوبِ��َي��ِدَك 
َفَمْن  َحَرْمَتني  اِْن  اِلي  ي،  َورضاّ َوَنْفعي 
َفَمْن  َخَذْلَتني  َواِْن  ني،  قهُ َيْرزهُ الَّ��ذي  َذا 
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ِمَن  بَِك  ��وذهُ  َاعهُ اِلي  ن،  هُ َينْصهُ الَّ��ذي  َذا 
نْتهُ  لهُوِل َسَخطَِك، اِلي اِْن كهُ َغَضبَِك َوحهُ
وَد  تَِك َفَاْنَت َاْهٌل َاْن َتهُ ْسأِهل لَِرمْحَ َغرْيَ مهُ
بِنَْفيس  َك��َأناّ  اِلي  َسَعتَِك،  بَِفْضِل  َعلَّ 
ْسنهُ َتَوكُّل  واِقَفٌة َبنْيَ َيَدْيَك َوَقْد َاَظلَّها حهُ
ْدَتني  َوَتَغمَّ ههُ  َاْهلهُ َاْنَت  ما  ْلَت  َفقهُ َعَلْيَك، 
ِمنَْك  َاْوىل  َفَمْن  َعَفْوَت  اِْن  اِلي  بَِعْفِوَك، 
ْدنِني  يهُ َومَلْ  َاَجل  َدنا  َقْد  كاَن  َواِْن  بِذلَِك، 
ْنِب  ِبالذَّ َفَقْد َجَعْلتهُ اإلْقراَر  ِمنَْك َعَمل 
ْرتهُ َعىل َنْفيس  اَِلْيَك َوسيَلتي، اِلي َقْد جهُ
َلا،  َتْغِفْر  مَلْ  اِْن  الَوْيلهُ  َفَلها  َلا،  النََّظِر  يف 
اَم َحيايت َفال َتْقَطْع  َك َعَلَّ َاياّ اِلي مَلْ َيَزْل بِرُّ
ِمْن  آَيسهُ  َكْيَف  اِلي  َمايت،  يف  َعناّي  َك  بِرَّ
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َولِّني  ْسِن َنَظِرَك ل َبْعَد َمايت، َوَاْنَت مَلْ تهُ حهُ
إالاّ اجَلميَل يف َحيايت، اِلي َتَولَّ ِمْن َاْمري 
َعىل  بَِفْضلَِك  َعَلَّ  ��ْد  َوعهُ  ، ههُ َاْهلهُ َاْن��َت  ما 
َت  َسرَتْ َقْد  اِلي   ، ههُ َجْهلهُ َغَمَرههُ  َقْد  ْذنِب  مهُ
ها  ْنيا َوَاَنا َاْحَوجهُ اىِل َسرْتِ نهُوبًا يف الدُّ َعَلَّ ذهُ
ْظِهْرها ألَحد  َعَلَّ ِمنَْك يف األْخرى، اِْذ مَلْ تهُ
احِلنَي، َفال َتْفَضْحني َيْوَم  ِمْن ِعباِدَك الصاّ
َك  ودهُ وِس األْشهاِد، اِلي جهُ ؤهُ الِقياَمِة َعىل رهُ
َعَمل،  ِمْن  َاْفَضلهُ  َك  َوعْفوهُ َاَمل،  َبَسَط 
َبنْيَ  فيِه  َتْقيض  َيْوَم  بِلِقائَِك  ن  َّ َفرسهُ اِلي 
َمْن  اْعتِذارهُ  اَِلْيَك  اْعتِذاري  اِلي  ِعباِدَك، 
ْذري  ْذِرِه، َفاْقَبْل عهُ مَلْ َيْسَتْغِن َعْن َقبهُوِل عهُ
اِلي  املهُسيئهُوَن،  اَِلْيِه  اْعَتَذَر  َمِن  َاْك��َرَم  يا 
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َوال  َطَمعي،  يِّْب  َ ختهُ َوال  حاَجتي،  دَّ  ََترهُ ال 
َتْقَطْع ِمنَْك َرجائي َوَاَمل، اِلي َلْو َاَرْدَت 
مَلْ  َفضيَحتي  َاَرْدَت  َوَلْو  َتِْدن،  مَلْ  َهوان 
حاَجة  يف  دُّن  َترهُ نَُّك  َاظهُ ما  اِلي  تهُعافِني، 
اِلي  ِمنَْك،  َطَلَبها  يف  ْمري  عهُ َاْفنَْيتهُ  َقْد 
َيزيدهُ  َمدًا،  رَسْ دائًِم  َاَبدًا  َاَبدًا  احَلْمدهُ  َفَلَك 
اِْن  اِل��ي  َوَت���ْرىض،  ِ��بُّ  حتهُ َك��م  َيبيدهُ  َوال 
َواِْن  بَِعْفِوَك،  َاَخْذتهَُك  ْرمي  بِجهُ َاَخْذَتني 
نهُويب َاَخْذتهَُك بَِمْغِفَرتَِك، َواِْن  َاَخْذَتني بِذهُ
اهُِحبَُّك،  َاْهَلها َاناّ  َاْعَلْمتهُ  َاْدَخْلَتني الناّاَر 
طاَعتَِك  َجنِْب  يف  َر  َصغهُ ك��اَن  اِْن  اِل��ي 
َاَمل،  َرجائَِك  َجنِْب  يف   َ َك�هُ َفَقْد  َعَمل 
بِال�َخيَبِة  ِعنِْدَك  ِمْن  َاْنَقلِبهُ  كيف  اِلي 
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وِدَك َاْن  ْسنهُ َظناّي بِجهُ حَمْرومًا، َوَقْد كاَن حهُ
ومًا، اِلي َوَقْد َاْفنَْيتهُ  َتْقلَِبني بِالنَّجاِة َمْرحهُ
َوَاْبَلْيتهُ  َعنَْك،  ْهِو  السَّ ِة  رِشَّ يف  ْمري  عهُ
فَلْم  اِلي  ِمنَْك،  ِد  التَّباعهُ َسْكَرِة  َشبايب يف 
اىِل  كهُون  َورهُ بَِك  اْغرِتاري  اَم  َاياّ َاْسَتْيِقْظ 
َواْبنهُ  َك  َعْبدهُ َوَاَنا  اِلي  َسَخطَِك،  َسبيِل 
بَِكَرِمَك  ٌل  َتَوسِّ َيَدْيَك، مهُ َبنْيَ  َعْبِدَك قائٌِم 
َّا  ِم اَِلْيَك،  لهُ  َاَتنَصَّ َعْبٌد  َاَنا  اِلي  اَِلْيَك، 
اْستِْحيائي  ِة  ِقلَّ ِمْن  بِِه  َك  اهُواِجههُ نْتهُ  كهُ
ِمْن َنَظِرَك، َوَاْطلهُبهُ الَعْفَو ِمنَْك اِِذ الَعْفوهُ 
َح��ْوٌل  ل  ْن  َيكهُ مَلْ  اِل��ي  لَِكَرِمَك،  َنْعٌت 
َوْقت  يف  إالاّ  َمْعِصَيتَِك  َعْن  بِِه  َفاْنَتِقَل 
وَن  َاكهُ َاْن  َاَرْدَت  َوَكم  ملََِحبَّتَِك،  َاْيَقْظَتني 
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َكَرِمَك،  يف  بِاِْدخال  َفَشَكْرتهَُك   ، نْتهُ كهُ
َعنَْك،  الَغْفَلِة  َاْوساِخ  ِمْن  َقْلبي  َولَِتْطهرِي 
َفَاجاَبَك،  ناَدْيَتههُ  َمْن  َنَظَر  اَِلَّ  اهُْنظهُْر  اِلي 
َفَاطاَعَك، يا َقريبًا  َوْاسَتْعَملَتههُ بَِمعوَنتَِك 
دهُ َعِن املهُْغرَتِّ بِِه، َويا َجوادًا الَيْبَخلهُ  ال َيْبعهُ
ْدنيِه  ، اِلي َهْب ل َقْلبًا يهُ ْن َرجا َثواَبههُ َعمَّ
 ، ههُ ِصْدقهُ اَِلْيَك  ْرَفعهُ  يهُ َولِسانًا  ههُ  َشْوقهُ ِمنَْك 
َمْن  إنَّ  اِلي   ، ههُ َحقُّ ِمنَْك  ههُ  بهُ َقرِّ يهُ َوَنَظرًا 
ول َوَمْن الَذ بَِك َغرْيهُ  َف بَِك َغرْيهُ َمْههُ َتَعرَّ
َمْلهُوك،  َغرْيهُ  َعَلْيِه  َاْقَبْلَت  َوَمْن  ول،  َمْذهُ
َمِن  ِواِنَّ  مَلهُْسَتنرٌي  بَِك  اْنَتَهَج  َمن  اِنَّ  اِلي 
بَِك  لهُ��ْذتهُ  َوَق��ْد  مَلهُْسَتجرٌي،  بَِك  اْعَتَصَم 
َوال  َرمْحَتَِك،  ِمْن  َظناّي  يِّْب  َ ختهُ َفال  اِلي  يا 
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ْبني َعْن َرأَفتَِك، اِلي َاِقْمني يف َاْهِل  جهُ حَتْ
ياَدَة ِمْن حَمَبَّتَِك،  قاَم َمْن َرَجا الزِّ ِوالَيتَِك مهُ
ِذْك��ِرَك  اىِل  بِ��ِذْك��ِرَك  َوَل��ًا  ْمني  َوَاْلِ اِلي 
َوحَمَ��لِّ  َاْسمئَِك  َنجاِح  َرْوِح  يف  تي  َومَهَّ
َاحْل�َْقَتني  إالاّ  َعَلْيَك  بَِك  اِلي  ْدِسَك،  قهُ
الِِح ِمْن  بَِمَحلِّ َاْهِل طاَعتَِك َوامَلْثوىٰ الصاّ
َمْرضاتَِك، َفاِناّ ال َاْقِدرهُ لِنَْفيس َدْفعًا، َوال 
عيفهُ  الضَّ َك  َعْبدهُ َاَنا  اِلي  َنْفعًا،  َلا  َاْملِكهُ 
َعْلني  َتْ َفال   ، املهُنيبهُ َك  َوَمْلهُوكهُ  ، املهُْذنِبهُ
ههُ  فَت َعنْههُ َوْجَهَك، َوَحَجَبههُ َسْهوهُ َّْن َصَ ِم
َعْفِوَك، اِلي َهْب ل َكمَل اإلْنِقطاِع  َعْن 
َنَظِرها  بِِضياِء  لهُوبِنا  قهُ َاْبصاَر  َوَانِْر  اَِلْيَك، 
لهُوِب  القهُ َاْب��ص��ارهُ  ���ِرَق  خَتْ َحتاّى  اَِل��ْي��َك، 
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الَعَظَمِة،  َمْعِدِن  اىِل  َفَتِصَل  النُّوِر  َب  جهُ حهُ
ْدِسَك، اِلي  َقًة بِِعزِّ قهُ َعلَّ نا مهُ َوَتصرَي َاْرواحهُ
َّْن ناَدْيَتههُ َفَاجاَبَك، َوالَحْظَتههُ  ِم َوْاَجَعْلني 
ًا َوَعِمَل َلَك  اللَِك، َفناَجْيَتههُ رِساّ َفَصِعَق جِلَ
َظناّي  ْسِن  حهُ َعىل  اهَُسلِّْط  مَلْ  اِلي  َجْهرًا، 
ِمْن  َرجائي  اْنَقَطَع  َوالَ  اإلي��اِس،  نهُوَط  قهُ
َقْد  اِْن كاَنِت اخَلطايا  َكَرِمَك، اِلي  مَجيِل 
ْسِن  بِحهُ َعناّي  َفاْصَفْح  َلَدْيَك،  َاْسَقَطْتني 
نوبهُ  الذُّ َحطَّْتنَي  اِْن  اِلي  َعَلْيَك،  َتَوكُّل 
الَيقنيهُ  َنبََّهني  َفَقْد  لهُْطِفَك،  َمكاِرِم  ِمْن 
الَغْفَلةهُ  َاَناَمْتنَِي  اِْن  اِلي  َعْطِفَك،  َكَرِم  اىِل 
َنبََّهتني،  َفَقْد  لِلِقائَِك،  اإلْستِعداِد  َعِن 
اىِل  َدعان  اِْن  اِلي  آالئَِك،  بَِكَرِم  امَلْعِرَفةهُ 
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الناّاِر َعظيمهُ ِعقابَِك، َفَقْد َدعان اىَِل اجَلنَِّة 
َواَِلْيَك  َاْس��َألهُ  َفَلَك  اِلي  َثوابَِك  َجزيلهُ 
َعىل   َ تهَُصلِّ َاْن  َوَاسَالهَُك   ، َوَاْرَغبهُ َاْبَتِهلهُ 
يهُديمهُ  َّْن  ِم َعَلني  َتْ َوَاْن  ٍد،  َمَّ حمهُ َوآِل  ٍد  َمَّ حمهُ
لهُ  َوالَيْغفهُ َعْهَدَك،  َينْقهُضهُ  َوال  ِذَك��َرَك، 
اِلي  بَِاْمِرَك،  َيْسَتِخفُّ  َوال  ْكِرَك،  شهُ َعْن 
َلَك  وَن  َفَاكهُ األهْبَِج،  َك  ِعزِّ بِنهُوِر  ْقني  َوَاحْلِ
نَْحِرفًا، َوِمنَْك خائِفًا  عاِرفًا، َوَعْن ِسواَك مهُ
راِقبًا، يا َذا اجلالِل َواإلْكراِم، َوَصىلَّ اهللهُ  مهُ
َم  َوَسلَّ الطاّاِهريَن  َوآلِِه  ولِِه  ٍد َرسهُ َمَّ َعىل حمهُ

َتْسليًم َكثريًا﴾.
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الَيوُم الّثالث
هو يوم مبارك، قال الّشيخ يف املصباح: يف هذا 
أيب  إىل  علوخرج  بن  احلسني  ولِد  اليوم 
القاسم بن عالء اهلمداين وكيل اإلمام العسكري 
لثالث  اخلميس  يوم  ولد   احلسني موالنا  اّن 

خلون من شعبان فُصمه وادع فيه هبذا الّدعاء:
امَلْولهُوِد  بَِحقِّ  َاسَالهَُك  اِناّ  مَّ  ﴿َاللاّههُ
َقْبَل  بَِشهاَدتِِه  ��وِد  امَل��ْوعهُ ال��َي��ْوِم،  ه��َذا  يف 
َوَمْن  مءهُ  السَّ َبَكْتههُ  َوِوالَدتِ��ِه.  استِْهاللِِه 
َيَطْأ  َوملاّ��ا  َعَلْيها،  َوَم��ْن  َواألْرضهُ  فيها، 
ِة،  األرْسَ َوَسيِِّد  ِة،  ال��َع��ْ�َ َقتيل  الَبَتْيها 
ِض  املهَُعوَّ ِة،  الَكرَّ َيْوَم  ِة  بِالنُّْصَ وِد  امَلْمدهُ
فاَء يف  َة ِمْن َنْسلِِه، َوالشِّ ِمْن َقْتلِِه َانَّ األئِمَّ
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َاْوَبتِِه، واألوِصياَء  َمَعههُ يف  والَفْوَز  ْرَبتِِه،  تهُ
َحتاّى  َوَغْيَبتِِه  قائِِمِهْم  َبْعَد  تِِه  ِعرْتَ ِمْن 
وا  ْرضهُ وا الثاّاَر، َويهُ َوَيْثَأرهُ وا األْوتاَر،  ْدِركهُ يهُ
��وا َخ��رْيَ َاْن��ص��ار، َصىلَّ  ��ونهُ اجَل��باّ��اَر، َوَي��كهُ
َوالنَّهاِر،  يِل  اللَّ اختاِلِف  َمَع  َعَلْيِهْم  اهللهُ 
َوَاْس��َألهُ  لهُ  َاَتَوسَّ اَِلْيَك  ِهْم  َفبَِحقِّ مَّ  َاللاّههُ
َنْفِسِه،  اىِل  يسء  مهُ ْعرَتف  مهُ ْقرَتف  مهُ ؤاَل  سهُ
َط يف َيْوِمِه َوَاْمِسِه َيْسألهَُك الِعْصَمَة  َّا َفرَّ ِم
ٍد  َمَّ حمهُ َعىل  َفَصلِّ  مَّ  َاللاّههُ َرْمِسِه،  حَمَلِّ  اىِل 
ْئنا  َوَبوِّ ْم��َرتِ��ِه،  زهُ يف  ن��ا  ْ َواْح��رشهُ تِ��ِه،  َوِع��رْتَ
مَّ  َاللاّههُ ااِلقاَمِة،  َوحَمَلَّ  الَكراَمِة،  داَر  َمَعههُ 
ْلَفتِِه،  بِزهُ َفَاْكِرْمنا  بَِمْعِرَفتِِه  َاْكَرْمَتنا  َوَكم 
َواْجَعْلنا   ، َوسابَِقَتههُ راَفَقَتههُ  مهُ ْق��ن��ا  َواْرزهُ
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َعَلْيِه  الَة  الصَّ ْكثِرهُ  َويهُ ألْم��ِرِه  َسلِّمهُ  يهُ َّْن  ِم
َوَاْهِل  َاْوِصيائِِه  مَجيِع  َوَعىل  ِذْك��ِرِه،  ِعنَْد 
وديَِن ِمنَْك بِالَعَدِد، اإلْثنَْي  َاْصِفيائِِه امَلْمدهُ
َجِج َعىل مَجيِع  هِر، َواحلهُ وِم الزُّ ، الناّجهُ َعرَشَ
الَيْوِم  هَذا  يف  َلنا  َوَه��ْب  مَّ  َاللاّههُ  ، الَبرَشِ
َطلَِبٍة  لَّ  كهُ فيِه  َلنا  َوَاْنِجْح  َمْوِهَبة،  َخرْيَ 
َوعاَذ  ِه  َج��دِّ د  ملِهَُحمَّ َسنْيِ  احلهُ َوَهْبَت  َكم 
ِه ِمْن  وَن بَِقْ�ِ سهُ بَِمْهِدِه، َفنَْحنهُ عائِذهُ ْطرهُ فهُ
آمنَي   ، َاْوَبَتههُ َوننْظهُر   ، ْرَبَتههُ تهُ َنْشَهدهُ  َبْعِدِه، 
بدعاء  ذلك  بعد  تدعو  العامَلنَي﴾.ثّم  َربَّ 
احلسنيوهو آخر دعائه يوم كثرت عليه 

أعداؤه يف يوم عاشوراء:
َعظيمهُ  امَلكاِن،  َتعاِل  مهُ َاْنَت  مَّ  ﴿َاللاّههُ
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َعِن  َغنِيٌّ  املِ��ح��اِل،  شديدهُ  وِت،  اجَل����َ�هُ
َعىل  ق��اِدٌر  ياِء،  الكِْ�ِ َعريضهُ  اخَلاليِِق، 
الَوْعِد،  صاِدقهُ  مْحَِة،  الرَّ َقريبهُ   ، َتشاءهُ ما 
إذا  َقريٌب  الَبالِء،  َحَسنهُ  النِّْعَمِة،  سابِغهُ 
التُّوَبِة  قابِلهُ  َخَلْقَت،  بِم  يٌط  حمهُ دهُعيَت، 
َاَرْدَت،  ما  َعىل  قاِدٌر  اَِلْيَك،  تاَب  لِ�َمْن 
كِْرَت،  وٌر اِذا شهُ ْدِركهُ ما َطَلْبَت، َوَشكهُ َومهُ
ْتاجًا،  حمهُ ���وَك  َاْدعهُ كِ���ْرَت،  ذهُ اِذا  ���وٌر  َوَذكهُ
اَِلْيَك  َوَاْف���َزعهُ  َف��ق��ريًا،  اَِل��ْي��َك  َوَاْرَغ���بهُ 
َوَاْسَتعنيهُ  وبًا،  َمْكرهُ اَِلْيَك  وَاْبكي  خائِفًا، 
كافِيًا،  َعَلْيَك  ��لهُ  َوَات��َوكَّ َضعيفًا،  بِ��َك 
ونا  َغرُّ هُْم  َفاِنَّ َقْوِمنا  َوَب��نْيَ  َبْينَنا  ْم  أْحكهُ
وَنْحنهُ  َوَقَتلهُونا،  بِنا  َوَغَدروا  ونا  َوَخَدعهُ
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َعْبِد  ْبِن  ِد  َمَّ َوَوَلدهُ َحبيبَِك حمهُ َنبِيَِّك،  ةهُ  ِعرْتَ
َواْئَتَمنَْتههُ  ساَلِة،  بِالرِّ اصَطَفْيَتههُ  الَّذي  اهللِ، 
َفَرجًا  َاْمِرنا  ِمْن  َلنا  َفاْجَعْل  َوْحيَِك،  َعىل 

امِحنَي﴾. تَِك يا َاْرَحَم الراّ َوَمْرجًا بَِرمْحَ

الّليلة الّثاِلثة ع�سرة
وهي أّول الّليايل البيض ويستحّب أن يصّل 
يف كّل ليلة منها يف الّليلة الثالثة عرشة ركعتني، 
وسورة  مّرة،  الكتاب  فاحتة  ركعة  كّل  يف  يقرأ 
يس وتبارك امللك والّتوحيد، ويصّل مثلها أربع 
ركعات بسالمني يف الليلة الّرابعة عرشة، ويأيت 
بسّت ركعات مثلها يسّلم بني كّل ركعتني منها 
ه  يف الليلة اخلامسة عرشة، فعن الّصادق:﴿اناّ
الثاّالثة،  االشهر  ذلك حاز فضل هذه  فعل  من 

وغفر له كلاّ ذنب سوى رشك﴾.
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ليلة الّن�سف من �سعبان
عن  روي  وقد  ال��رّشف  بالغُة  ليلٌة  وهي 
عن   الباقر ئل  ﴿سهُ ق��ال:  أن��ه   الّصادق
 :فقال شعبان،  م��ن  الناّصف  ليلة  فضل 
يمنح  فيها  القدر،  ليلة  بعد  اللاّيال  أفضل  هي 
فاجتهدوا  بمناّه،  لم  ويغفر  فضله  العباد  اهللهُ 
اهلل  آىل  ليلة  ا  فاناّ فيها  تعاىل  اهلل  إىل  القربة  يف 
مل  ما  فيها  سائاًل  يرداّ  ال  أن  نفسه  عىل  عزوجل 
جعلها  التي  يلة  اللاّ ��ا  واناّ املعصية،  اهلل  يسأل 
القدر  ليلة  جعل  ما  ب��ازاء  البيت  أهل  لنا  اهلل 
لنبياّنا، فاجتهدوا يف دعاء اهلل تعاىل والثاّناء 
عليه... اخلرب﴾ ومن عظيم بركات هذه الّليلة 
املباركة اّنا ميالد إمام العرص والّزمان أرواحنا 
مخس  سنة  الّسحر  عند  ولد  حيث  الفداء،  له 
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ومخسني ومائتني يف رّس َمن رأى، وهذا ما يزيد 
هذه الّليلة رشفًا وفضالً وقد ورد فيها أعامل:

ال��غ��س��ل، ف��اّن��ه ي��وج��ب ختفيف  اأّول���ه���ا: 
الّذنوب.

وال��ّدع��اء  بالّصالة  احياؤها  ال��ّث��اين: 
زين  اإلم���ام  يصنع  ك��ان  ك��ام  واالس��ت��غ��ف��ار 
العابدين، ويف احلديث من أحيا هذه الّليلة 

مل يمت قلبه يوم متوت فيه القلوب.
أفضل  وهي   احلسني زي��ارة  الّثالث: 
الّذنوب،  غفران  وتوجب  الّليلة،  هذه  أعامل 
وأربعة  مائة  أرواح  يصافحه  أن  أراد  وم��ن 
الّليلة،  هذه  يف   فليزره نبّي  ألف  وعرشين 
سطحًا  الزائر  يصعد  أن   به يزار  ما  وأق��ّل 
إىل  رأسه  يرفع  ثّم  ويسًة  يمنًة  فينظر  مرتفعًا 

الّسامء فيزوره هبذه الكلامت:



47 46

المهُ  المهُ َعَلْيَك يا َابا َعْبِد اهللِ، السَّ ﴿َالسَّ
ملن  ويرجى   ،﴾ ههُ َوَبَركاتهُ اهللِ  ةهُ  َوَرمْحَ َعَلْيَك 
زار احلسنيحيثام كان هبذه الزيارة أن يكتب 

له أجر حّجة وعمرة.
إىل  الشمس  غ��روب  من  الزيارة  ووق��ت 

مطلع الفجر من هذه الليلة.

زيارة الن�سف من �سعبان 
فاغتسل   زيارته أردت  إذا  و�صفتها: 
قّبته  ب��اب  ع��ىل  وِق��ف  ثيابك  أطهر  وال��ب��س 
اهلل  رسول  سّيدنا  عىل  وسّلم  القبلة  مستقبل 
املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني  وعّل أمري 

واألئمة صلوات اهلل عليهم امجعني وقل: 
َكبريًا  َاْك���َ�هُ  ق���ل:َاهللهُ  ثم  َاْك���َ�هُ  ﴿اهللهُ 
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ْكَرًة  بهُ اهللِ  ْبحاَن  َوسهُ َكثريًا  هللِ  َواحل��ْم��دهُ 
َوَاصياًل، َواحلْمدهُ هللِ الَّذي َهدانا ِلذا َوما 
ناّا لِنَْهَتِدَي َلْوال َاْن َهداَنا اهللهُ، َلَقْد جاَءْت  كهُ
وِل اهللِ  المهُ َعىل َرسهُ ، َالسَّ نا بِاحَلقِّ لهُ َربِّ سهُ رهُ
َامرِي  َعىل  المهُ  َالسَّ َوآلِ��ِه،  َعَلْيِه  اهللهُ  َصىلَّ 
ْهراِء  الزَّ فاطَِمَة  َعىل  المهُ  َالسَّ امل�هُْؤِمننَي، 
المهُ َعىَل احَلَسِن  َالسَّ َسيَِّدِة نِساِء العامَلنَي، 
 ، َسنْيِ احلهُ ْبِن  َعِلِّ  َعىل  المهُ  َالسَّ  ، َسنْيِ َواحلهُ
َعىل  المهُ  َالسَّ  ، َعلِّ ْبِن  ِد  َمَّ حمهُ َعىل  المهُ  َالسَّ
وَسى  مهُ َعىل  المهُ  َالسَّ د،  َمَّ حمهُ ْبِن  َجْعَفِر 
وسى،  مهُ ْبِن  َعِلِّ  َعىل  المهُ  َالسَّ َجْعَفر،  ْبِن 
َعىل  المهُ  َالسَّ  ، َعِلِّ ْبِن  ِد  َمَّ حمهُ َعىل  المهُ  َالسَّ
ْبِن  احَلَسِن  َعىَل  المهُ  َالسَّ د،  َمَّ حمهُ ْبِن  َعِلِّ 
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الِِح املهُنَْتَظِر،  المهُ َعىَل اخَلَلِف الصاّ ، َالسَّ َعِلِّ
المهُ  َالسَّ َع��ْب��ِداهللِ،  ياَابا  َعَلْيَك  ��المهُ  َال��سَّ
َواْب��نهُ  َك  َعْبدهُ اهللِ،  ��وِل  َرسهُ َياْبَن  َعَلْيَك 
َاَمتَِك املهُوال لَِولِيَِّك املهُعادي  َعْبِدَك َواْبنهُ 
َب اىَِل اهللِ  َك اْسَتجاَر بَِمْشَهِدَك َوَتَقرَّ وِّ لَِعدهُ
بَِقْصِدَك، احلْمدهُ هللِ الَّذي َهدان لِِوالَيتَِك 

َل ل َقْصَدَك﴾. ني بِِزياَرتَِك َوَسهَّ َوَخصَّ
﴾ ثّم ُقل: ثم ُقل مائة مّرة: ﴿َاهللهُ َاْكَ�هُ

اهللِ،  ��وِل  َرسهُ ياْبَن  َعَلْيَك  المهُ  ﴿َالسَّ
المهُ  المهُ َعَلْيَك ياْبَن خاَتِم النَّبِياّنَي، َالسَّ َالسَّ
المهُ َعَلْيَك  َعَلْيَك ياْبَن َسيِِّد املهُْرَسلنَي، َالسَّ
ياَابا  َعَلْيَك  المهُ  َالسَّ الَوِصياّنَي،  َسيِِّد  ياْبَن 
 ، َسنْيَ ْبَن َعِلِّ المهُ َعَلْيَك َياحهُ َعْبِداهللِ، َالسَّ
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نِساِء  َسيَِّدِة  فاطَِمَة  َياْبَن  َعَلْيَك  المهُ  َالسَّ
َواْبَن  اهللِ  َياَوِلَّ  َعَلْيَك  المهُ  َالسَّ العامَلنَي، 
َواْبَن  اهللِ  َياَصِفيَّ  َعَلْيَك  المهُ  َالسَّ َولِيِِّه، 
َواْبَن  اهللِ  َة  جَّ َياحهُ َعَلْيَك  المهُ  َالسَّ َصِفيِِّه، 
َياَحبيَب اهللِ واْبَن  َعَلْيَك  المهُ  َالسَّ تِِه،  جَّ حهُ
َواْبَن  اهللِ  َياَسفرَي  َعَلْيَك  المهُ  َالسَّ َحبيبِِه، 
الكِتاِب  َياخاِزَن  َعَلْيَك  المهُ  َالسَّ َسفرِيِه، 
المهُ َعَلْيَك َياواِرَث التَّْوراِة  امَلْسطهُوِر، َالسَّ
المهُ َعَلْيَك َياَامنَي  بهُوِر، َالسَّ َواإلْنجيِل َوالزَّ
ْرآِن،  المهُ َعَلْيَك َيارَشيَك القهُ مْحِن، َالسَّ الرَّ
المهُ  َالسَّ يِن،  الدِّ وَد  ياَعمهُ َعَلْيَك  المهُ  السَّ
المهُ  َعَلْيَك َياباَب ِحْكَمِة َربِّ العامَلنَي، َالسَّ
َدَخَلههُ كاَن  َمْن  الَّذي  َياباَب ِحطٍَّة  َعَلْيَك 
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ِعْلِم  َياَعْيَبَة  َعَلْيَك  المهُ  َالسَّ اآلِمننَي،  ِمَن 
اهللِ،  رِسِّ  َياَمْوِضَع  َعَلْيَك  المهُ  َالسَّ اهللِ، 
المهُ َعَلْيَك َياثاَر اهللِ َواْبَن ثاِرِه َوالِوْتَر  َالسَّ
األْرواِح  َوَعىل  َعَلْيَك  المهُ  َالسَّ امَلْوتهُوَر، 
بَِرْحلَِك،  َوَاناَخْت  بِِفنائَِك  َحلَّْت  الاّتي 
َلَقْد  َعْبِداهللِ  ياَابا  َوَنْفيس  ي  َواهُماّ َاْنَت  بَِايب 
ةهُ بَِك َعَلْينا  ِزيَّ َعظهَُمِت املهُصيَبةهُ َوَجلَِّت الرَّ
ًة  اهُمَّ اهللهُ  َفَلَعَن  اإلْسالِم،  َاْهِل  مَجيِع  َوَعىل 
ْم  َعَلْيكهُ َواجَل��ْوِر  الظُّْلِم  َاساَس  َسْت  َاسَّ
َعْن  ْم  َدَفَعْتكهُ ًة  اهُمَّ اهللهُ  َوَلَعَن  الَبْيِت،  َاْهَل 
الَّتي  ْم  َمراتِبِكهُ َعْن  ْم  َوَازاَلْتكهُ ْم  َمقاِمكهُ
َوَنْفيس  ي  َواهُماّ َاْنَت  بَِايب  فيها،  اهللهُ  مهُ  َبكهُ َرتَّ
ْم  ْت لِِدمائِكهُ ياَابا َعْبِداهللِ َاْشَهدهُ َلَقِد اْقَشَعرَّ
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مهُ  ِة اخَلالئِِق، َوَبَكْتكهُ ةهُ الَعْرِش َمَع َاظِلَّ َاظِلَّ
َوالَ�ِّ  اجِلناِن  انهُ  كاّ َوسهُ َواألْرضهُ  مءهُ  السَّ
َوالَبْحِر، َصىلَّ اهللهُ َعَلْيك َعَدَد ما يِف ِعْلِم 
ِْبَك َبَدن  اهللِ، َلبَّْيَك داِعَي اهللِ اِْن كاَن مَلْ يهُ
ِعنَْد اْستِغاَثتَِك َولِسان ِعنَْد اْستِنْصاِرَك، 
ي،  َوَب��َصَ َوَسْمعي  َقْلبي  َاجاَبَك  َفَقْد 
مَلَْفعهُوالً،  نا  َربِّ َوْعدهُ  كاَن  اِْن  نا  َربِّ ْبحاَن  سهُ
ْهٍر  طهُ ِمْن  ٌر  َطهَّ مهُ طاِهٌر  ْهٌر  طهُ َانََّك  َاْشَهدهُ 
َرْت بَِك الباِلدهُ  ْرَت َوَطههُ ٌر َطههُ َطهَّ طاِهٍر، مهُ
َك،  َحَرمهُ َر  َوَطههُ هِبا  َاْنَت  َاْرٌض  َرْت  َوَطههُ
َوالَعْدِل  بِالِقْسِط  َاَمْرَت  َقْد  َانََّك  َاْشَهدهُ 
يٌق  ِصداّ صاِدٌق  ��َك  َوَانَّ اَِلْيِهم،  َوَدَع��ْوَت 
َصَدْقَت فيم َدَعْوَت اَِلْيِه، َوَانََّك ثارهُ اهللِ يِف 
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ْغَت َعِن اهللِ  َبلَّ َقْد  َانََّك  َوَاْشَهدهُ  األْرِض، 
َامرِي  َابيَك  َوَعْن  اهللِ  وِل  َرسهُ َك  َجدِّ َوَعْن 
َوَنَصْحَت  احَلَسِن،  َوَعْن َاخيَك  املهُْؤِمننَي 
ْلِصًا  مهُ َوَعَبْدَتههُ  اهللِ  َسبيِل  يِف  َوجاَهْدَت 
َخ��رْيَ  اهللهُ  َف��َج��زاَك   ، الَيقنيهُ َاتيَك  َحتاّى 
َم  ابِقنَي، َوَصىلَّ اهللهُ َعَلْيَك َوَسلَّ َجزاِء الساّ
ٍد،  َمَّ ٍد َوآِل حمهُ َمَّ مَّ َصلِّ َعىل حمهُ َتْسليًم، َاللاّههُ
هيِد  الشَّ امَلْظلهُوِم  ��َس��نْيِ  احلهُ َع��ىَل  َوَص��لِّ 
باِت،  رهُ الكهُ َوَاسرِي  الَعَ�اِت  َقتيِل  شيِد  الرَّ
ا  لهُ َاوَّ َيْصَعدهُ  باَرَكًة  مهُ زاكَِيًة  ناِمَيًة  َصالًة 
َعىل  ْيَت  َصلَّ ما  َاْفَضَل  ها،  آِخرهُ َينَْفدهُ  َوال 
يااِلَه  املهُْرَسلنَي  َاْنبِيائَِك  َاْوالِد  ِمْن  َاَحٍد 
خّدك  وض��ع  ال��ّ�ي��ح  قّبل  العامَلنَي﴾.ثّم 
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االيمن عليه ثّم االيس ثّم طف حول الّ�يح 
وقّبله من جوانبه األربعة.

قال املفيد: ثّم امض إىل رضيح عّل بن 
احلسني وِقف عليه وُقل:

يقهُ الطَّيِّبهُ  داّ ا الصِّ َ المهُ َعَلْيَك َايُّ ﴿َالسَّ
وِل  بهُ َواْبَن َرْياَنِة َرسهُ كِيُّ احَلبيبهُ املهَُقرَّ الزَّ
َْتِسب  حمهُ َشهيد  ِمْن  َعَلْيَك  المهُ  َالسَّ اهللِ، 
َمقاَمَك  َاْك��َرَم  ما   ، ههُ َوَبَركاتهُ اهللِ  ��ةهُ  َوَرمْحَ
اهللهُ  َشَكَر  َلَقْد  َاْشَهدهُ  نَْقَلَبَك،  مهُ َف  َوَارْشَ
ْرَوِة  َسْعَيَك َوَاْجَزَل َثواَبَك، َواحَلَقَك بِالذِّ
َويِف  ِف  الرشَّ لُّ  كهُ فهُ  َ الرشَّ َحْيثهُ  العالَِيِة، 
َقْبلهُ  ِمْن  َعَلْيَك  َمنَّ  َكم  اِمَيِة  الساّ َرِف  الغهُ
َاْذَهَب  الَّذيَن  الَبْيِت  َاْهِل  ِمْن  َوَجَعَلَك 
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َتْطهريًا،  ْم  َرههُ َوَطهَّ ْجَس  الرِّ مهُ  َعنْههُ اهللهُ 
ههُ  َوَبَركاتهُ اهللِ  ��ةهُ  َوَرمْحَ َعَلْيَك  اهللِ  َصَلواتهُ 
اىِل  الطاّاِهرهُ  يِّدهُ  السَّ ا  َ َايُّ َفاْشَفْع   ، ههُ َوِرْضوانهُ
فيِفها  َربَِّك يِف َحطِّ األْثقاِل َعْن َظْهري َوخَتْ
يِِّد  وعي َلَك َولِلسَّ ضهُ َعناّي َواْرَحْم ذهُلاّ َوخهُ

م﴾. َابيَك َصىلَّ اهللهُ َعَلْيكهُ
ثّم انكب عىل القرب وقل :

َكم  اآلِخ��َرِة  يِف  ْم  فِكهُ رَشَ يِف  اهللهُ  ﴿زاَد 
َاْسَعَد  َكم  ْم  َوَاْسَعَدكهُ ْنيا،  الدُّ يِف  ْم  َفكهُ رَشَّ
ومهُ  َونهُجهُ يِن  الداّ َاْعالمهُ  ْم  َانَّكهُ َوَاْشَهدهُ  ْم،  بِكهُ
اهللِ  ��ةهُ  َوَرمْحَ ْم  َعَلْيكهُ ��المهُ  َوَال��سَّ العامَلنَي، 

﴾ ههُ َوَبَركاتهُ
المهُ  وقل:﴿َالسَّ الّشهداء  إىل  توّجه  ثّم 



57 56

ولِِه  َرسهُ َوَاْن��ص��اَر  اهللِ  ياَاْنصاَر  ْم  َعَلْيكهُ
َوَاْن��ص��اَر  طالِب  َايب  ْب��ِن  َع��ِلاّ  َوَاْن��ص��اَر 
َسنْيِ َوَاْنصاَر  فاطَِمَة َوَاْنصاَر احَلَسِن َواحلهُ
هللِِ  َنَصْحتهُْم  َقْد  ْم  َانَّكهُ َاْشَهدهُ  اإلْس��الِم، 
َعِن  اهللهُ  مهُ  َفَجزاكهُ َسبيلِِه  يِف  ْم  َوجاَهْدتهُ
ْم َواهللِ  ْزتهُ اإلْسالِم َوَاْهلِِه َاْفَضَل اجَلزاِء، فهُ
وَز  َفَافهُ ْم  َمَعكهُ نْتهُ  كهُ ياَلْيَتني  َعظيًم،  َفْوزًا 
ْم  ْم أْحياٌء ِعنَْد َربِّكهُ َفْوزًا َعظيًم، َاْشَهدهُ أنَّكهُ
َعداءهُ  َهداءهُ َوالسُّ مهُ الشُّ وَن، َاْشَهدهُ َأنَّكهُ ْرَزقهُ تهُ
العهُىل،  َدَرج���اِت  يِف  َن  ال��ف��ائِ��زوهُ ��مهُ  ��كهُ َوأنَّ

.﴾ ههُ ةهُ اهللِ َوَبَركاتهُ ْم َوَرمْحَ المهُ َعَلْيكهُ وَالسَّ
ثّم ُعد إىل عند الّرأس َفَصلِّ صالة الّزيارة 

وادُع لنفسك ولوالديك وإلخوانك املؤمنني.
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الّرابع: أن يدعو هبذا الّدعاء الذي رواه 
الّشيخ والّسيد وهو بمثابة زيارة لالمام 
بَِحقِّ  مَّ  عليه:﴿َاللاّههُ اهلل  صلوات  الغائب 
وِدها،  َوَمْوعهُ تَِك  جَّ َوحهُ َوَمْولهُوِدها،  َلْيَلتِنا 
ْت  َفَتمَّ َفْضاًل  َفْضلِها،  اىِل  َقَرْنَت  الَّتي 
َل لَِكلِمتَِك،  َبدِّ َكلَِمتهَُك ِصْدقًا َوَعْدالً ال مهُ
 ، املهَُتَالِّقهُ َك  ���ورهُ نهُ آلي��اتِ��َك،  َعقَِّب  مهُ َوال 
يف  ال��نُّ��ورهُ  َوالَعَلمهُ   ، قهُ املهُ���رْشِ َك  َوِض��ي��اؤهُ
َجلَّ   ، امَلْستهُورهُ الغائِبهُ  ْيهُوِر،  الدَّ َطْخياِء 
 ، ههُ دهُ هَّ شهُ َوامَلالئَِكةهُ   ، ههُ حَمْتِدهُ َوَكرَم  ههُ  َمْولِدهُ
 ، ههُ ميعادهُ آَن  اِذا   ، ههُ ��دهُ ��َؤيِّ َومهُ ههُ  ن��اِصهُ َواهللهُ 
، َسْيفهُ اهلل الَّذي ال َينْبهُو،  ههُ َوامَلالئَِكةهُ َاْمدادهُ
و احِلْلِم الَّذي ال  بهُو، َوذهُ ههُ الَّذي ال َيْ َونهُورهُ
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 ، الَعْصِ َوَنواميسهُ  الَّدْهِر،  َمدارهُ  َيْصبهُو، 
لهُ يف  َيَتنَزَّ لهُ َعَلْيِهْم ما  الةهُ األْمِر، َواملهُنَزَّ َووهُ
 ، َوالنَّرْشِ احَلرْشِ  َوَاْصحابهُ  الَقْدِر،  َلْيَلِة 
مَّ  َاللاّههُ َوَنْيِِه،  َاْمِرِه  الةهُ  َووهُ َوْحيِِه،  ةهُ  َترامِجَ
َفَصلِّ َعىل خاِتِهم َوقائِِمِهْم امَلْستهُوِر عن 
وَرههُ  اَمههُ َوظهُههُ مَّ َوَاْدِرَك بِنا َأياّ َعواملِِِهْم، َاللاّههُ
َواْق��ِرْن  َاْنصاِرِه،  ِمْن  َواْجَعْلنا   ، َوِقياَمههُ
َلصائِِه،  ثاَرنا بِثاِرِه، َواْكتهُْبنا يف َاْعوانِِه َوخهُ
ْحَبتِِه  َوبِصهُ ناِعمنَي،  َدْوَل��تِ��ِه  يف  َوَاْحيِنا 
وِء  السُّ َوِم��َن  قائِمنَي،  ِه  َوبَِحقِّ غانِمنَي 
هللِ  َواحَلْمدهُ  امِحنَي،  الراّ َاْرَح��َم  يا  ساملنَِي، 
ٍد  َمَّ حمهُ َسيِِّدنا  َعىل  ههُ  َوَصَلواتهُ العامَلنَي  َربِّ 
َبْيتِِه  َاْهِل  َوَعىل  َواملهُْرَسلنَي،  النَّبِياّنَي  خاَتِم 
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تَِه الناّاطِقنَي، َوالَعْن مَجيَع  اِدقنَي َوِعرْتَ الصاّ
َاْحَكَم  يا  ْم  َوَبْينَههُ َبْينَنا  ْم  واْحكهُ الظاّاملنَِي، 

احلاكِمنَي﴾.
 الطويس الّشيخ  روى  اخل��ام�����س: 
عّلمني  قال:  اهلاشمي  فضل  بن  اسامعيل  عن 
الّصادق هذا الّدعاء الدعو به ليلة النّصف 
 ، الَقيُّومهُ احَليُّ  َاْن��َت  مَّ  شعبان:﴿َاللاّههُ من 
املهُْحيِي   ، اِزقهُ ال��راّ اخلالِقهُ   ، الَعظيمهُ الَعِلُّ 
 ، اجَلاللهُ َلَك   ، الَبديعهُ الَبديءهُ   ، املهُميتهُ
 ، امَلنُّ َوَلَك   ، احَلْمدهُ َولَك   ، الَفْضلهُ َوَلَك 
 ، االْمرهُ َوَلَك   ، الَكَرمهُ َوَلَك   ، ودهُ اجلهُ َوَلَك 
ال  َوْح��َدَك   ، ْكرهُ الشُّ َوَل��َك   ، امَلْجدهُ َوَل��َك 
 ، يا َصَمدهُ  ، َاَحدهُ يا  يا واِحدهُ  َلَك،  رَشيَك 
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وًا  فهُ كهُ َلههُ  ْن  َيكهُ َومَلْ  وَلْد  يهُ َومَلْ  َيلِْد  مَلْ  َمْن  يا 
ٍد، َوْاغِفْر  َمَّ ٍد َوآِل حمهُ َمَّ َاَحٌد، َصلِّ َعىل حمهُ
َواْقِض  ني،  َامَهَّ ما  َواْكِفني  َواْرمَحْني،  ل 
َفاِنََّك  ِرْزق���ي،  يف  َع��لَّ  ���ْع  َوَوسِّ َدْي��ن��ي، 
 ، قهُ َتْفرهُ َحكيٍم  َاْم��ٍر  لُّ  كهُ ْيَلِة  اللَّ ه��ِذِه  يف 
ْقني  َفاْرزهُ  ، قهُ َتْرزهُ خْلِقَك  ِمْن  َتشاءهُ  َوَمْن 
َوَاْنَت  ْلَت  قهُ َفاِنََّك  اِزقنَي،  الراّ َخرْيهُ  َوَاْنَت 
ِمْن  اهللَ  واْسَألهُو  الناّاطِقنَي  القائِلنَي  َخرْيهُ 
���اَك  َواِياّ  ، أْس���َألهُ َفْضلَِك  َفِمْن  َفْضلِِه، 
َوَلَك   ، اْعَتَمْدتهُ َنبِيَِّك  واْبَن   ، َقَصْدتهُ
امِحنَي﴾. الراّ َاْرَحَم  يا  َفاْرمَحْني   ، َرَجْوتهُ

       ال�ّصاد�س: ُادع هبذا الّدعاء الذي كان يدعو  
به النّبي يف هذه الليلة ويف سائر األوقات 
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وهو من الّدعوات اجلامعات الكامالت:
ما  َخْشَيتَِك  ِمْن  لنا  اْقِسْم  مَّ  ﴿َاللاّههُ
َيهُولهُ َبْينَنا َوَبنْيَ َمْعِصَيتَِك، َوِمْن طاَعتَِك 
ما  الَيقنِي  َوِمَن  ِرْضواَنَك،  بِِه  نا  غهُ َبلِّ تهُ ما 
مَّ  َاللاّههُ ْنيا،  الدُّ صيباتهُ  مهُ بِِه  َعَلْينا  نهُ  ��وِّ َ يهُ
ما  تِنا  وَّ َوقهُ َوَاْبصاِرنا  بَِاْسمِعنا  َاْمتِْعنا 
واْجَعْل  ِمناّا،  الواِرَث  َواْجَعْلههُ  َاْحَيْيَتنا، 
َمْن  َعىل  نا  َواْنصهُ َظَلَمنا،  َمْن  َعىل  ثأَرنا 
َوال  دينِنا،  يف  صيَبَتنا  مهُ َعْل  َتْ َوال  عادانا، 
ِعْلِمنا،  َمْبَلَغ  نا، َوال  مَهِّ َاْكَ�َ  ْنيا  الدُّ َعِل  َتْ
تَِك يا  نا، بَِرمْحَ ْط َعَلْينا َمْن ال َيْرمَحهُ َسلِّ َوال تهُ

امِحنَي﴾. َاْرَحَم الراّ
ال�ّصابع: أن يقرأ الّصلوات التي يدعى هبا 
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عند الّزوال يف كّل يوم وقد مر ذكرها يف ص27.
الّثامن: أن يدعو بدعاء كميل
ُدعاء ُكميل بن زياد

تَِك الَّتي َوِسَعْت  مَّ إناّ أْسألهَُك بَِرمْحَ ﴿اللَّههُ
لَّ  كهُ هِبا  َقَهْرَت  الَّتي  تَِك  ٍء،َوبِقوَّ َشْ لَّ  كهُ
لُّ  كهُ َلا  ٍء،َوَذلَّ  َشْ لُّ  كهُ َلا  ٍء،َوَخَضَع  َشْ
لَّ  كهُ هِبا  َغَلْبَت  الَّتي  ٍء،َوبَِجَ�وتَِك  َشْ
ٌء،  َشْ َلا  َيقومهُ  ال  الَّتي  تَِك  ٍء،َوبِِعزَّ َشْ
���لَّ  َوبِ���َع���َظ���َم���تِ���َك الَّ���ت���ي َم������َأْت كهُ
��لَّ  ��ْل��ط��انِ��َك الَّ���ذي َع��ال كهُ ٍء،َوبِ��سهُ َشْ
لِّ  كهُ َفناِء  َبْعَد  الباقي  ٍء،َوبِ��َوْج��ِه��َك  َشْ
لِّ  كهُ أْركاَن  َمأْت  الَّتي  ٍء،َوبِأْسمئَِك  َشْ
لِّ  بِكهُ أح���اَط  الَّ���ذي  ٍء،َوبِ��ِع��ْل��ِم��َك  َشْ
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لُّ  كهُ َلههُ  الَّذي أضاَء  َوْجِهَك  ٍء،َوبِنوِر  َشْ
َل األولنَي  أوَّ يا   ، وسهُ داّ قهُ يا  نورهُ  يا  شء، 
نوَب  مَّ اْغِفْر َل الذُّ َويا آِخَر اآلِخريَن، اللَّههُ
َل  اْغ��ِف��ْر  مَّ  اللَّههُ الِعَصَم.  ��تِ��كهُ  َتْ الَّتي 
مَّ اْغِفْر ل  نِْزلهُ النَِّقَم. اللَّههُ نوَب الَّتي تهُ الذُّ
مَّ اْغِفْر َل  هُ النَِّعَم. اللَّههُ َغريِّ نوَب الَّتي تهُ الذُّ
مَّ اْغِفْر  عاَء، اللَّههُ بِسهُ الدُّ نوَب الَّتي حَتْ الذُّ
مَّ اْغِفْر  نِْزلهُ الَبالَء. اللَّههُ نوَب الَّتي تهُ َل الذُّ
ا.  لَّ َخطيَئة أْخَطأتهُ ، َوكهُ لَّ َذْنب أْذَنْبتهُههُ ل كهُ
بِ��ِذْك��ِرَك،  إَل��ْي��َك  بهُ  أَت��َق��رَّ ��مَّ إناّ  ��ههُ ال��لَّ
َوأْسألهَُك  َنْفِسَك،  إىل  بَِك  َوأْسَتْشِفعهُ 
َوأْن  ��ْربِ��َك،  قهُ ِم��ْن  ْدنَيني  تهُ أْن  بِ��ج��وِدَك 
ِذْكَرَك.  ْلِهَمني  تهُ َوأْن  ْكَرَك،  شهُ توِزَعني 
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َتَذلٍِّل  مهُ خاِضٍع  ؤاَل  سهُ أْسألهَُك  إناّ  مَّ  اللَّههُ
َعَلني  َوَتْ َوَتْرمَحَني  تهُساحِمَني  أْن  خاِشٍع 
بِِقْسِمَك راضيًا قانِعًا َويف مَجيِع األْحواِل 
َمِن  ��ؤاَل  سهُ َوأْسألهَُك  مَّ  اللَّههُ َتواِضعًا،  مهُ
دائِِد  الشَّ ِعنَْد  بَِك  َوأْنَزَل   ، فاَقتهُههُ ْت  اْشَتدَّ
مَّ  اللَّههُ  ، َرْغَبتهُههُ ِعنَْدَك  َوَعظهَُم فيم   ، حاَجَتههُ
َوَخفَي  َمكانهَُك  َوَع��ال  ْلطانهَُك  سهُ َعظهَُم 
َك َوَجَرْت  َك َوَغَلَب َقْهرهُ َك َوَظَهَر أْمرهُ َمْكرهُ
كوَمتَِك،  ْمكِنهُ الِفرارهُ ِمْن حهُ ْدَرتهَُك َوال يهُ قهُ
نويب غافِرًا، َوال لَِقبائِحي  مَّ ال أِجدهُ لِذهُ اللَّههُ
الَقبيِح  َعَمَل  ِم��ْن  ٍء  لِ���َ�ْ َوال  س��اتِ��رًا، 
أْنَت  إالاّ  إل��َه  ال  َك  َغ��رْيَ الً  َبدِّ مهُ بِاحَلَسِن 
َنْفيس،  َظَلْمتهُ  َوبِ��َح��ْم��ِدَك  ْبحاَنَك  سهُ
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ْأتهُ بَِجْهل َوَسَكنْتهُ إىل َقديِم ِذْكِرَك  رَّ َوَتَ
ِمْن  َكْم  َم��ْوالَي  مَّ  اللَّههُ  ، َع��َلَّ َوَمنَِّك  ل 
الَبالِء  ِمَن  فاِدٍح  ِمْن  َوَكْم  َتههُ  َسرَتْ َقبيٍح 
ِمْن  َوَك��ْم   ، َوَقْيَتههُ ِعثاٍر  ِمْن  َوَك��ْم  أَقْلَتههُ 
، َوَكْم ِمْن َثناء مَجيٍل َلْستهُ  َمْكروه َدَفْعَتههُ
مَّ َعظهَُم َبالئي َوأْفَرَط  ، اللَّههُ َتههُ أْهاًل َلههُ َنرَشْ
ْت يب أْع��مل  َ َوَق�����صهُ يب س���وءهُ ح���ال، 
َنْفعي  َعْن  َوَحَبَسني  َوَقَعَدْت يب أْغالل، 
بِغهُروِرها،  ْنيا  الدُّ َوَخَدَعْتني  أَمل،  ْعدهُ  بهُ
َسيِّدي  يا  َوِم��ط��ال  بِِجناَيتِها  َوَن��ْف��يس 
َعنَْك  َب  َيْجهُ ال  أْن  تَِك  بِِعزَّ َفأْسألهَُك 
دهُعائي سوءهُ َعَمل َوفِعال، َوال َتْفَضْحني 
َوال  ي،  رِساّ ِمْن  َعَلْيِه  َلْعَت  اطَّ ما  بَِخفيِّ 
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يف  َعِمْلتهُههُ  ما  َعىل  قوَبِة  بِالعهُ تهُعاِجْلني 
َوَدواِم  َوإساَءيت  فِْعل  سوِء  ِمْن  َخَلوايت 
َشَهوايت  َوَك��ْث��َرِة  َوَجهاَلتي  َتْفريطي 
لِّ  كهُ يف  ل  تَِك  بِِعزَّ مَّ  اللاّههُ ِن  َوكهُ َوَغْفَلتي، 
مَجيِع األموِر  َوَع��َلَّ يف  َرؤوف��ًا  االْح��واِل 
أْسألهُههُ  َك  َغرْيهُ ل  َمْن  َوَريباّ  إلي  َعطوفًا، 
إلي  أْم��ري،  يف  والنََّظَر  ي  اّ رضهُ َكْشَف 
فيِه  َبْعتهُ  إتَّ ْكًم  حهُ َعَلَّ  أْجَرْيَت  َوَمْوالي 
َتْزينِي  ِمْن  فيِه  ْس  أْح��رَتِ َومَلْ  َنْفيس  َهوى 
َعىل  َوأْسَعَدههُ  أْهوى  بِم  ن  َفَغرَّ ي،  َعدواّ
َعَلَّ  َجرى  بِم  َفَتجاَوْزتهُ  الَقضاءهُ  ذلَِك 
َوخاَلْفتهُ  ���دوِدَك،  حهُ َبْعَض  ذلِ��َك  ِم��ْن 
َبْعَض أواِمِرَك، َفَلَك احَلْمدهُ َعَلَّ يف مَجيِع 
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فيِه  َع��َلَّ  َج��رى  فيم  ل  َة  جَّ حهُ َوال  ذلِ��َك 
َك، َوَقْد  َك َوَبالؤهُ ْكمهُ َك َوأْلَزَمني حهُ َقضاؤهُ
أَتْيتهَُك يا إلي َبْعَد َتْقصريي َوإرْسايف َعىل 
ْسَتقياًل  مهُ نَْكرِسًا  مهُ ناِدمًا  ْعَتِذرًا  مهُ َنْفيس 
فًا ال أِجدهُ  ْعرَتِ ْذِعنًا مهُ ًا مهُ ِقراّ نيبًا مهُ ْسَتْغِفرًا مهُ مهُ
إَلْيِه  ههُ  أَتَوجَّ َمْفَزعًا  ِمناّي َوال  اّا كاَن  ِم ًا  َمَفراّ
َوإْدخالَِك  ْذري  عهُ َقبولَِك  َغرْيَ  أْمري  يف 
فاْقَبْل  مَّ  اللَّههُ ��تِ��َك.  َرمْحَ َسَعة  يف  ��اَي  إياّ
ِمْن  ني  كَّ َوفهُ ي  اّ رضهُ َة  ِشدَّ واْرَحْم  ْذري  عهُ
َبَدن  َضْعَف  اْرَحْم  َربِّ  يا  َوثاقي،  َشدِّ 
َبَدأ  َمْن  يا  َعْظمي،  ��َة  َوِدقَّ ِجْلدي  ��َة  َوِرقَّ
َوَتْغذَيتي  ي  َوبِراّ َوَتْربَيتي  َوِذْكري  َخْلقي 
يا  َك يب  بِرِّ َكَرِمَك َوسالِِف  َهْبني إلْبتِداِء 
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بِناِرَك  يب  َعذِّ أتهُراَك مهُ  ، َوَسيِّدي َوَريباّ إلي 
َبْعَد َتْوحيِدَك َوَبْعَد ما اْنَطوى َعَلْيِه َقْلبي 
ِذْكِرَك  ِمْن  لِسان  بِِه  َج  َوَلِ َمْعِرَفتَِك  ِمْن 
َوَبْعَد  بَِّك،  حهُ ِم��ْن  َضمريي  واْع��َت��َق��َدههُ 
ع���ائ���ي خ��اِض��ع��ًا  ِص����ْدِق اْع�����رِتايف َودهُ
أْن  ِمْن  أْك��َرمهُ  أْنَت  َهْيهاَت  بوبيَّتَِك،  لِرهُ
أْو  أْدَنْيَتههُ  َمْن  ْبِعَد  تهُ أْو  ْيَتههُ  َربَّ َمْن  تهَُضيَِّع 
َمْن  الَبالِء  إىَل  َم  َسلِّ تهُ أْو  آَوْيَتههُ  َمْن  َد  تهُرَشِّ
َسيِّدي  يا  ِشْعري  َوَلْيَت   ، َتههُ َوَرمِحْ َكَفْيَتههُ 
وجوه  َعىل  الناّاَر  َسلِّطهُ  أتهُ َوَمْوالَي  َوإلي 
ٍن  أْلسهُ َوَعىل  ساِجَدًة،  لَِعَظَمتَِك  ْت  َخرَّ
ْكِرَك  َوبِشهُ صاِدَقًة،  بَِتْوحيِدَك  َنَطَقْت 
بِإليَّتَِك  َفْت  اْعرَتَ لوٍب  قهُ َوَعىل  ماِدَحًة، 
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َقًة، َوَعىل َضمئَِر َحَوْت ِمَن الِعْلِم بَِك  َقِّ حمهُ
َج��واِرَح  َوَع��ىل  خاِشَعًة،  ص��اَرْت  َحتاّى 
َسَعْت إىل أْوطاِن َتَعبُِّدَك طائَِعًة َوأشاَرْت 
بَِك  الظَّنُّ  هَكذا  ما  ْذِعنًَة،  مهُ بِاْستِْغفاِرَك 
يا  َكريمهُ  يا  َعنَْك  بَِفْضلَِك  نا  أهُْخِ�ْ َوال 
ِمْن  َقليٍل  َعْن  َضْعفي  َتْعَلمهُ  َوأْنَت   ، َربِّ
قوباِتا َوما َيْري فيها ِمَن  ْنيا َوعهُ َبالِء الدُّ
َبالٌء  ذلِ��َك  أنَّ  َعىل  أْهلِها،  َعىل  امَلكاِرِه 
، َقصرٌي  ههُ َبقاؤهُ ، َيسرٌي  َمْكثهُههُ َقليٌل  َوَمْكروٌه 
اآلِخ��َرِة  لَِبالِء  اْحتِمل  َفَكْيَف   ، ��ههُ تهُ ��دَّ مهُ
َبالٌء  َوه��َو  فيها  امَلكاِرِه  وق��وِع  َوَجليِل 
فهُ َعْن  َفَّ ههُ َوال يهُ ههُ َوَيدومهُ َمقامهُ تهُ دَّ َتطولهُ مهُ
َغَضبَِك  َع��ْن  إالاّ  َيكونهُ  ال  ��ههُ  إلنَّ أْه��لِ��ِه 
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وانتِقاِمَك َوَسَخطَِك، َوهذا ما ال َتقومهُ َلههُ 
، يا َسيِّدي َفَكْيَف ل  مواتهُ واألْرضهُ السَّ
احَلقريهُ  ليلهُ  الذَّ عيفهُ  الضَّ َك  َع��ْب��دهُ َوأن��ا 
املِْسكنيهُ املستكني، يا إلي َوَريباّ َوَسيِّدي 
َوَمْوالَي، أليِّ األهُموِر إَلْيَك أْشكو، َوملِا 
تِِه  ِمنْها أِضجُّ َوأْبكي، ألليِم الَعذاِب َوِشدَّ
َتني  ْ َصريَّ َفَلئِْن  تِِه،  دَّ َومهُ الَبالِء  لِطوِل  أْم 
َبْيني  َومَجَْعَت  أْعدائَِك،  َمَع  لِْلعهُقوباِت 
َوَبنْيَ  َبْيني  ْقَت  َوَفرَّ َبالئَِك،  أْهِل  َوَب��نْيَ 
إلي  يا  َفَهْبني  َوأْول��ي��ائِ��َك،  أِح��باّ��ائِ��َك 
َعىَل  تهُ  َص��َ�ْ َوَريباّ  َوَم���ْوالي  َوَس��يِّ��دي 
فِراِقَك،  َع��ىَل  أْص��ِ�هُ  َفَكْيَف  َع��ذابِ��َك، 
َفَكْيَف  ن��اِرَك،  َحرِّ  َعىَل  تهُ  َص��َ�ْ َوَهْبني 
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َكْيَف  أْم  َكراَمتَِك،  إىَل  النََظِر  َعِن  أْصِ�هُ 
تَِك  َك، َفبِِعزَّ نهُ يف الناّاِر َوَرجائي َعْفوهُ أْسكهُ
َلئِْن  صاِدقًا،  أهُْقِسمهُ  َوَم��ْوالَي  َسيِّدي  يا 
َأْهلِها  َبنْي  إَلْيَك  نَّ  ناطِقًا ألِضجَّ َتَرْكَتني 
إَلْيَك  َخ����نَّ  َوألْصهُ اآلِم��ل��نَي،  َضجيَج 
َعَلْيَك  َوألْبكنَيَّ  خنَي،  املهُْسَتْصِ اَخ  صهُ
يا  نَْت  كهُ أْيَن  الفاِقديَن،َوألهُنادَينَّك  بهُكاَء 
يا  العاِرفنَي،  آماِل  غاَيَة  يا  املهُْؤِمننَي،  َوَل 
لوِب  قهُ َحبيَب  يا  املهُْسَتغيثنَي،  غياَث 
اَك  أَف��رتهُ العامَلنَي،  إل��َه  َوي��ا  ��اِدق��نَي،  ال��صاّ
فيها  َتْسَمعهُ  َوبَِحْمِدَك  إلي  يا  ْبحاَنَك  سهُ
خاَلَفتِِه،  ِجَن فيها بِمهُ ْسلٍِم سهُ َصْوَت َعْبٍد مهُ
بَِس َبنْيَ  َوذاَق َطْعَم َعذاهِبا بَِمْعصَيتِِه، َوحهُ
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َيِضجُّ  َوهَو  َوَجريَرتِِه،  ْرِمِه  بِجهُ أْطباِقها 
ناديَك  َويهُ لَِرمْحَتَِك،  ٍل  َؤمِّ مهُ إَلْيَك َضجيَج 
إَلْيَك  لهُ  َوَيَتَوسَّ َتْوحيِدَك،  أْهِل  بِلِساِن 
يف  َيْبَقى  َفَكْيَف  َم��ْوالَي  يا  بوبيَّتَِك،  بِرهُ
ال��َع��ذاِب َوه���َو َي��ْرج��و م��ا َس��َل��َف ِم��ْن 
لهُ  َيْأمهُ َوهَو  الناّارهُ  ْؤملِههُ  تهُ َكْيَف  أْم  ِحْلِمَك، 
َليبهُها  ههُ  ِرقهُ ْ يهُ َكْيَف  أْم  َتَك،  َوَرمْحَ َفْضَلَك 
أْم   ، َمكاَنههُ َوَت��َرى  َصْوَتههُ  َتْسَمعهُ  َوأْن��َت 
َتْعَلمهُ  َوأْنَت  ها  َزفريهُ َعَلْيِه  َيْشَتِملهُ  َكْيَف 
أطباقها  بني  يتغلغل  كيف  أم   ، َضْعَفههُ
ههُ  ��رهُ َت��ْزجهُ َكْيَف  أْم  صدقه،  تعلم  وأن��ت 
َكْيَف  أْم   ، اههُ َرباّ يا  ناديَك  يهُ َوهَو  َزبانَيتهُها 
َكههُ فيها،  َيْرجو َفْضَلَك يف ِعْتِقِه ِمنْها َفَترْتهُ
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امَلْعَروفهُ  بَِك َوال  الظَّنهُ  َذلَِك  َهْيهاَت ما 
بِِه  عاَمْلَت  ملِا  ْشبٌِه  مهُ َوال  َفْضلَِك،  ِمْن 
َفبِالَيقنِي  َوإْحسانَِك،  َك  بِرِّ ِمْن  املَوِحديَن 
َتْعذيِب  ِمْن  بِِه  َحَكْمَت  ما  َلْوال  أْقَطعهُ 
ج��اِح��دي��َك، َوَق��َض��ْي��َت ب��ِه ِم��ْن إْخ��الِد 
َب��ْردًا  لَّها  كهُ ال��ناّ��اَر  َعْلَت  جَلَ عانِديَك،  مهُ
ًا َوال  َوَسالمًا، َوما كاَنْت ألَحٍد فيها َمَقراّ
أْقَسْمَت  َك  أْسمؤهُ َسْت  َتَقدَّ لكِنََّك  قامًا  مهُ
أْن َتْأها ِمَن الكافِريَن، ِمَن اجِلنَِّة والناّاِس 
َد فيها املهُعانِديَن، َوأْنَت  لِّ َ أمْجَعنَي، َوأْن ختهُ
ْلَت  َوَتَطوَّ ْبَتِدئًا،  مهُ ْلَت  قهُ َك  َث��ن��اؤهُ َج��لَّ 
ْؤِمنًا َكَمْن  مًا، أَفَمْن كاَن مهُ َتَكرِّ بِاإلْنعاِم مهُ
َوَسيِّدي،  إلي  َيْسَتووَن.  ال  فاِسقًا  كاَن 
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ْرَتا، َوبِالَقضيَِّة  ْدَرِة الَّتي َقدَّ َفأْسألهَُك بِالقهُ
َمْن  َوَغَلْبَت  َوَحَكْمَتها،  َحَتْمَتها  الَّتي 
ْيَلِة  اللَّ َهِذِه  َتََب ل يف  أْن  أْجَرْيَتها،  َعَلْيِه 
 ، أْجَرْمتهُههُ ��ْرٍم  جهُ لَّ  كهُ اَعِة،  الساّ ه��ِذِه  َويف 
 ، ههُ ْرتهُ أرْسَ َقبيٍح  لَّ  َوكهُ  ، أْذَنْبتهُههُ َذْنٍب  لَّ  َوكهُ
 ، أْعَلنْتهُههُ أْو  َكَتْمتهُههُ   ، َعِمْلتهُههُ َجْهٍل  لَّ  َوكهُ
أَمْرَت  َسيَِّئٍة  لَّ  َوكهُ  ، ههُ أْظَهْرتهُ أْو  أْخَفْيتهُههُ 
ْم  ْلَتههُ َوكَّ الَّذيَن  الكاتِبنَي،  الكِراَم  بِإْثباِتا 
هودًا  ْم شهُ َوَجَعْلَتههُ ِمناّي،  َيكونهُ  بِِحْفِظ ما 
قيَب  الرَّ أْنَت  نَْت  َوكهُ َمَع َجواِرحي،  َعَلَّ 
ْم  اِهَد ملِا َخفَي َعنْههُ َعَلَّ ِمْن َورائِِهْم، والشاّ
،َوأْن  َتههُ ، َوبَِفْضلَِك َسرَتْ تَِك أْخَفْيَتههُ َوبَِرمْحَ
نِْزلهُههُ أْو إْحساٍن  لِّ َخرْيٍ تهُ َر َحظاّي ِمْن كهُ تَوفِّ
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، أْو  طهُههُ ، أْو ِرْزٍق َتْبسهُ ههُ هُ ههُ أْو بٍِر َتنرْشهُ ْفِضلهُ تهُ
ههُ يا َربِّ يا َربِّ  هُ ،أْو َخطأٍ َتْسرتهُ ههُ َذْنٍب َتْغِفرهُ
، يا إلي َوَسيِّدي َوَمْوالَي َومالَِك  يا َربِّ
ي  اّ ِرقاّي، يا َمْن بَيِدِه ناصَيتي، يا َعليًم بِضهُ
يا  َوفاَقتي،  بَِفْقري  َخبريًا  يا  َوَمْسَكنَتي، 
َك  بَِحقِّ أْس��ألهُ��َك   ، َربِّ يا  َربِّ  يا  َربِّ 
ْدِسَك َوأْعَظِم ِصفاتَِك َوأْسمئَِك، أْن  َوقهُ
بِِذْكِرَك  والنَّهاِر  ْيِل  اللَّ يف  أْوقايت  َعَل  َتْ
َوأْعمل  َمْوصوَلًة،  َوبِِخْدَمتَِك  َمْعموَرًة، 
أْع��مل  َت��ك��وَن  َحتى  َم��ْق��ب��وَل��ًة،  ِع��نْ��َدَك 
يف  َوحال  واِحدًا،  ِوْردًا  لُّها  كهُ َوأورادي 
َعَلْيِه  َمْن  يا  َسيِّدي  يا  َمدًا،  رَسْ ِخْدَمتَِك 
أْحوال،يا  َشَكْوتهُ  إَلْيِه  َمْن  يا  ل،  َعوَّ مهُ
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ِخْدَمتَِك  َعىَل  َقوِّ   ، َربِّ يا  َربِّ  يا  َربِّ 
ْد َعىَل الَعزيَمِة َجوانِحي  َجواِرحي واْشدهُ
يف  واَم  وال��دَّ َخْشَيتَِك،  يف  اجِلدَّ  َل  َوَهْب 
َح إَلْيَك يف  اإلتِّصاِل بِِخْدَمتَِك، َحتاّى أرْسَ
يف  إَل��ْي��َك  َع  َوأرْسِ ابِقنَي،  الساّ َمياديِن 
���ْربِ���َك يف  قهُ ال��ب��اِرزي��َن، َوأْش���ت���اَق إىل 
املْخلِصنَي،  نوَّ  دهُ ِمنَْك  َوأْدنَو  املهُْشتاقنَي، 
يف  َوأْجَتِمَع  املوِقننَي،  َماَفَة  َوأخاَفَك 
أراَدن  َوَمْن  مَّ  اللَّههُ املهُْؤِمننَي،  َمَع  ِجواِرَك 
، واْجَعْلني  ، َوَمْن كاَدن َفكِْدههُ بِسوء َفأِرْدههُ
ِمْن أْحَسِن َعبيِدَك َنصيبًا ِعنَْدَك، َوأْقَرهِبِْم 
ههُ  ْلَفًة َلَدْيَك، َفإنَّ ِهْم زهُ َمنِْزَلًة ِمنَْك، َوأَخصِّ
ل  ��ْد  َوجهُ بَِفْضلَِك،  إالاّ  ذلِ��َك  نالهُ  يهُ ال 



77 76

بِجوِدَك واْعطِْف َعَلَّ بَِمْجِدَك واْحَفْظني 
جًا،  َلِ بِِذْكِرَك  لِسان  واْجَعْل  بَِرمْحَتَِك، 
ْسِن  بِحهُ َعَلَّ  نَّ  َومهُ َتيًَّم،  مهُ بَِّك  بِحهُ َوَقْلبي 
َزلَّتي،  واْغِفْر  َعْثَريت،  َوأِقْلني  إجاَبتَِك، 
بِِعباَدتَِك،  ِعباِدَك  َعىل  َقَضْيَت  َفإنََّك 
��مهُ  ع��ائِ��َك، َوَض��ِم��نْ��َت َلهُ ���ْم بِ��دهُ َوأَم���ْرَتهُ
َوْجهي،  َنَصْبتهُ  َربِّ  يا  َفإَلْيَك  اإلجاَبَة، 
تَِك  َفبِِعزَّ َيدي،  َم��َدْدتهُ  َربِّ  يا  َوإَلْيَك 
َوال  ناَي،  مهُ ْغني  َوَبلِّ دهُعائي  ل  اْسَتِجْب 
رَشَّ  واْكِفني  َرجائي،  َفْضلَِك  ِمْن  َتْقَطْع 
ِم��ْن أْع��دائ��ي، يا رَسيَع  اجِل��نِّ واإلْن��ِس 
عاَء  الدُّ إالاّ  َيْملِكهُ  ال  ملَِ��ْن  إْغِفْر  ضا  الرِّ
َدواٌء  ههُ  اْسمهُ َمِن  يا   ، َتشاءهُ ملِا  اٌل  َفعاّ َفإنََّك 
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َمْن  إْرَحْم  ِغنًى،  َوطاَعتهُههُ  ِشفاٌء  ههُ  َوِذْك��رهُ
يا   ، البهُكاءهُ ههُ  َوِسالحهُ جاءهُ  الرَّ مالِِه  َرْأسهُ 
نوَر  يا  النَِّقِم،  دافِ��َع  يا  النَِّعِم،  سابَِغ 
 ، َعلَّمهُ املهُْسَتْوِحشنَي يف الظَُّلِم، يا عاملًِا ال يهُ
ما  يب  واْفَعْل  ٍد  َمَّ حمهُ َوآِل  ٍد  َمَّ حمهُ َعىل  َصلِّ 
ِة  ، َوَصىلَّ اهللهُ َعىل َرسولِِه واألئِمَّ ههُ أْنَت أْهلهُ

َم َتْسليًم َكثريًا﴾. امَليامنَي ِمْن آلِِه َوَسلَّ
الّتا�صع: أن يذكر اهلل بكلٍّ من هذه األذكار 
ْبحاَن اهللِ َواحَلْمدهُ هللِ َوال اِلَه  مائة مّرة، ﴿سهُ
﴾ ليغفر اهلل له ما سلف من  إالَّ اهللهُ واهللهُ َاْكَ�هُ

معاصيه، ويقيض له حوائج الّدنيا واآلخرة.
عن  املصباح  يف  الّشيخ  روى  العا�صر: 
النّصف من  ليلة  أيب حييى يف حديث يف فضل 
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ما   :الّصادق ملوالي  قلت  قال:  اّنه  شعبان 
فقال: ﴿اذا  الّليلة،  األدعية يف هذه  أفضل  هو 
االهُوىل  يف  تقرأ  ركعتني  فصلاّ  العشاء  صلاّيت 
ا  احلمد وسورة اجلحد وهي سورة ﴿قل يا أياّ
َو  ْل ههُ الكافرون﴾، ويف الثاّانية احلمد وسورة ﴿قهُ
ْبحاَن اهللِ﴾  اهللهُ أَحٌد﴾، فاذا سلاّمت قلت: ﴿سهُ
ة، و﴿احَلْمدهُ هللِ﴾ ثالثًا وثالثني  ثالثًا وثالثني مراّ

ة، ثماّ قل: ﴾ أربعًا وثالثني مراّ ة، و﴿اهللهُ َاْكَ�هُ مراّ
ِت،  اَِلْيِه َمْلَجأهُ الِعباِد يف املهُِهماّ ﴿يا َمْن 
عامِلَ  يا  ِت،  املهُلِماّ ىِف  اخَلْلقهُ  َيْفَزعهُ  َواَِلْيَه 
َعَلْيِه  فى  خَتْ ال  َمْن  يا  َواخَلِفياّاِت،  اجَلْهِر 
اخَلَطراِت،  فهُ  َوَت��َصُّ األْوه��اِم  َخواطِرهُ 
بَِيِدِه  َمْن  يا  اِت،  ياّ َوالَ�ِ اخَلاليِِق  َربَّ  يا 
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َاْنَت  ��مواِت،  َوال��سَّ األَرض��نَي  وتهُ  َمَلكهُ
تُّ اَِلْيَك باِل اِلَه إاِلاّ  اهللهُ ال اِلَه إالاّ َاْنَت، َامهُ
ِهِذِه  اْجَعْلني يف  َاْنَت  ااِلاّ  اِلَه  َفيا ال  َاْنَت، 
َوَسِمْعَت  َتههُ  َفَرمِحْ اَِلْيِه  َنَظْرَت  َّْن  ِم ْيَلِة  اللَّ
اْستِقاَلَتههُ  َوَع��لِ��ْم��َت   ، َف��َاَج��ْب��َت��ههُ ع���اَءههُ  دهُ
َخطيَئتِِه  سالِِف  َعْن  َوَت��اَوْزَت   ، َفَاَقْلَتههُ
بَِك  اْسَتَجْرتهُ  َفَقِد  َجريَرتِِه،  َوَعظيِم 
يهُويب.  اَِلْيَك يف َسرْتِ عهُ أتهُ  نهُويب، َوجَلَ ِمْن ذهُ
َوَفْضلَِك،  بَِكَرِمَك  َع��َلَّ  ْد  َفجهُ مَّ  َاللاّههُ
َوَعْفِوَك،  بِِحْلِمَك  َخطاياَي  َواْحطهُْط 
ْيَلِة بِسابِِغ َكراَمتَِك،  اللَّ ْدن يف هِذِه  َوَتَغمَّ
الَّذيَن  َاْولِ��ي��ائِ��َك  ِم��ْن  فيها  َواْجَعْلني 
ْم لِِعباَدتَِك،  َتهُ ْم لِطاَعتَِك، واْخرَتْ اْجَتَبْيَتههُ
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مَّ  َاللاّههُ َوِصْفَوَتَك.  خالَِصَتَك  ْم  َوَجَعْلَتههُ
ِمَن  ��َر  َوَت��َوفَّ  ، ههُ َج��دُّ َسَعَد  َّ��ْن  ِم اْجَعْلني 
َّْن َسلَِم َفنَِعَم،  ، َواْجَعْلني ِم اخَلرْياِت َحظُّههُ
 ، َاْسَلْفتهُ ما  رَشَّ  َواْكِفني  َفَغنَِم،  َوف��اَز 
َمْعِصَيتَِك،  يف  اإلزِدي��اِد  ِمَن  َواْعِصْمني 
ِمنَْك  بهُني  َقرِّ يهُ َوما  طاَعَتَك  اَِلَّ  َوَحبِّْب 
َيْلَجأهُ  اَِلْيَك  َسيِّدي  ِع��نْ��َدَك،  ني  ْزلِفهُ َويهُ
َوَعىل   ، الطاّالِبهُ َيْلَتِمسهُ  َوِمنَْك   ، الاِربهُ
ْبَت  َادَّ  ، التاّائِبهُ املهُْسَتْقيِلهُ  لهُ  َعوِّ يهُ َكَرِمَك 
األْكَرمنَي،  َاْكَرمهُ  َوَاْنَت  ِم،  بالتََّكرُّ ِعباَدَك 
ورهُ  الَغفهُ َوَاْن��َت  ِعباَدَك  بِالَعْفِو  َوَاَم��ْرَت 
َرَجْوتهُ  ما  ِرْمني  حَتْ َفال  مَّ  َاللاّههُ  . الَّرحيمهُ
سابِِغ  ِم��ْن  ْؤيِْسني  تهُ َوال  َك��َرِم��َك،  ِم��ْن 
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ِقَسِمَك  َجزيِل  ِمْن  يِّْبني  َ ختهُ َوال  نَِعِمَك، 
َواْجَعْلني  طاَعتَِك،  ألْهِل  ْيَلِة  اللَّ هِذِه  يف 
ْن  تَِك، َربِّ اِْن مَلْ َاكهُ نٍَّة ِمْن رِشاِر َبِريَّ يف جهُ
َوالَعْفِو  الَكَرِم  َاْهلهُ  َفَاْنَت  ذلَِك  َاْهِل  ِمْن 
بِم  ال  ههُ  َاْهلهُ َاْنَت  بِم  َعَلَّ  ْد  َوجهُ َوامَلْغِفَرِة، 
َق  قَّ َوحَتَ بَِك،  َظناّي  َن  َحسهُ َفَقْد   ، ههُ َاْسَتِحقُّ
ِبَكَرِمَك،  َنْفيس  َوَعلَِقْت  َلَك،  َرجائي 
األْكَرمنَي.  َوَاْكَرمهُ  امِحنَي  الراّ َاْرَحمهُ  َفَاْنَت 
بَِجزيِل  َكرِمَك  ِمْن  ْصني  واْخصهُ مَّ  َاللاّههُ
وَبتَِك،  قهُ عهُ ِمْن  بَِعْفِوَك  ��وذهُ  َوَاعهُ ِقَسِمَك، 
َق،  لهُ َواْغِفْر ِلَ الَّذْنَب الَّذي َيْبِسهُ َعَلَّ اخلهُ
بِصالِِح  وَم  َاقهُ َحتى  ْزَق،  الرِّ َعلَّ  َضيِّقهُ  َويهُ
َوَاْسَعَد  َوَاْنَعَم بَِجزيِل َعطائَِك،  ِرضاَك، 
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بَِحَرِمَك،  لهُ��ْذتهُ  َفَقْد  َنْعمئَِك،  بِسابِِغ 
بَِعْفِوَك  وَاْسَتَعْذتهُ  لَِكَرِمَك،  ْضتهُ  َوَتَعرَّ
َغَضبَِك،  ِمْن  َوبِِحْلِمَك  وَبتَِك،  قهُ عهُ ِمْن 
ْد بِم َسَأْلتهَُك َوَانِْل َما التَمْستهُ ِمنَْك،  َفجهُ

َو َاْعَظمهُ ِمنَْك﴾. َاسَالهَُك بَِك ال بَِ�ء ههُ
عرشين   ﴾ َربِّ ﴿يا  وتقول:  تسجد  ثّم 
َحْوَل  و﴿ال  م��ّرات  سبع  َاهللهُ﴾  و﴿ي��ا  م��ّرة، 
إاِلاّ بِاهللِ﴾ سبع مّرات و﴿ما شاَء  َة  وَّ قهُ َوال 
بِاهللِ﴾  إاِلاّ  َة  ��واّ قهُ و﴿ال  م��ّرات،  عرش  اهللهُ﴾ 
 ٍد حُمَمَّ النّبي  عىل  تصّل  ثّم  م��ّرات،  عرش 
وآله وتسأل حاجتك فو اهلل لو سألت هبا بعدد 
القطر لبّلغك اهلل عزوجل اّياها بكرمه وفضله.

احل��������ادي ع�������ص���ر: ق����ال ال���ّط���ويس 
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والكفعمي)قدس رسمها(: يقال يف هذه الّليلة:
ْيِل  اللَّ ه��َذ  يف  َل��َك  َض  َت��َع��رَّ ﴿اِل��ي 
َل  وَن، َوَامَّ وَن، َوَقَصَدَك القاِصدهُ ضهُ املهَُتَعرِّ
َوَل��َك  الطاّالِبهُوَن،  وَفَك  َوَمْعرهُ َفْضَلَك 
َوَعطايا  َوَجوائِزهُ  َنَفحاٌت  ْيِل  اللاّ هَذا  يف 
ِمْن  َتشاءهُ  َم��ْن  َع��ىل  هِب��ا  هُ��نُّ  َت َوَم��واِه��بهُ 
الِعناَيةهُ  َلههُ  َتْسبِْق  مَلْ  َمْن  ها  َوَتْنَعهُ ِعباِدَك، 
اَِلْيَك،  الَفقريهُ  َك  َبْيدهُ عهُ ذا  َاَنا  َوها  ِمنَْك، 
نَْت  كهُ َفاِْن  وَفَك،  َوَمْعرهُ َفْضَلَك  لهُ  املهَُؤمِّ
َعىل  ْيَلِة  اللَّ هِذِه  يف  ْلَت  َتَفضَّ َم��والَي  يا 
بِعائَِدٍة  َعَلْيِه  ْدَت  َوعهُ َخْلِقَك،  ِمْن  َاَحٍد 
ٍد  َمَّ ٍد َوآِل حمهُ َمَّ ِمْن َعْطِفَك، َفَصلِّ َعىل حمهُ
الفاِضلنَي،  يَن  اخَلريِّ الطاّاِهريَن،  الطَّيِّبنَي 
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َربَّ  يا  وفَِك  َوَمْعرهُ بَِطولَِك  َعَلَّ  ��ْد  َوجهُ
خاَتِم  ٍد  َمَّ حمهُ َعىل  اهللهُ  َوَص��ىلَّ  العامَلنَي، 
َتْسليًم،  َم  َوَسلَّ الطاّاِهريَن  َوآلِ��ِه  النَّبياّنَي 
َكم  وَك  َاْدعهُ اِناّ  مَّ  َاللاّههُ َميٌد،  مَحيٌد  اهللَ  اِنَّ 
ال  اِنََّك  َوَعْدَت  َكم  ل  َفاْسَتِجْب  َاَمْرَت 

لِف امليعاَد﴾. ْ ختهُ
به يف االسحار عقيب  يدعى  الدعاء  وهذا 

صالة الّشفع.
الّثاين ع�صر:أن يسجد الّسجدات ويدعو 
رواه  ما  النّبيمنها  عن  املأثورة  بالّدعوات 
الّشيخ، عن محاد بن عيسى، عن أبان بن تغلب 
اهلل وسالمه عليه:  الّصادق صلوات  قال  قال: 
رسول  وكان  شعبان  من  النّصف  ليلة  كان  ملا 
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قام  الّليل  انتصف  فلاّم  عائشة،  اهللعند 
رسول اهلل عن فراشه، فلاّم انتبهْت وجدْت 
ما  فداخلها  فراشها  قام عن  رسوَل اهللقد 
اّنه قد قام إىل  يدخل النّساء أي الغرية، وظنّت 
وأْيُم  بشملتها  وتلّففت  فقامت  نسائه،  بعض 
اهلل ما كانت قّزًا وال كتانًا وال قطنًا ولكن سداه 
شعرًا وحلمته أوبار اإلبل، فقامت تطلب رسول 
اهلل يف ُحَجِر نسائه ُحْجرة ُحْجرة فبينا هي 
ساجدًا   اهلل رس��ول  إىل  نظرت  اذ  كذلك 
قريبًا  منه  فدنت  األرض  بوجه  متلبِّد  كثوب 

فسمعته يقول يف سجوده:
َوآَمَن  َوَخيال،  َسوادي  َلَك  ﴿َسَجَد 
َعىل  َوماَجنَْيتهُههُ  َيداَي  هِذِه  فؤادي،  بَِك 
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لِّ َعظيم، اِْغِفْر  َنْفيس، يا َعظيمهُ تهُْرجى لِكهُ
ْنَب الَعظيَم إاِلاّ  ههُ اليْغِفرهُ الذَّ ِلَ الَعظيَم َفاِنَّ
بُّ الَعظيم﴾. ثّم رفع رأسه وأهوى ثانيًا  الرَّ

إىل الّسجود وسمعْته عائشة يقول:
َاضاَءْت  الَّذي  َوْجِهَك  بِنهُوِر  وذهُ  ﴿َاعهُ
واْنَكَشَفْت  ��وَن،  َواألَرضهُ مواتهُ  السَّ َلههُ 
لنَي  األوَّ َامرهُ  َعَلْيِه  َح  َوَصلهُ  ، الظُّلهُمتهُ َلههُ 
َوِم��ْن  نِْقَمتَِك،  ْجَأِة  فهُ ِم��ْن  َواآلِخ��ري��َن، 
نِْعَمتَِك،  َزواِل  َوِم��ْن  عافَِيتَِك،  ويِل  حَتْ
ِك  ْ ْقني َقْلبًا َتِقياًّا َنِقياًّا، َوِمَن الرشِّ مَّ اْرزهُ َاللاّههُ
يه يف  ر خدَّ ثّم عفَّ ًا ال كافِرًا َوال َشِقياًّا﴾  َبِرياّ
اِب  ْرتهُ َوْجهي يِف الرتهُ الرّتاب وقال: ﴿َعفَّ
فلاّم َهمَّ رسوُل  َد َلَك﴾،  َاْسجهُ َاْن  قَّ ل  َوحهُ
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فراشها  إىل  ه��رول��ت  ب��اإلن��رصاف   اهلل
تتنّفُس  وسمعها  الفراش  إىل   النبي وأتى 
﴿ما   :اهلل رسول  هلا  فقال  عالية،  أنفاسًا 
هذا الناّفس العال؟ تعلمني أي ليلة هذه؟ ليلة 
الناّصف من شعبان، فيها تقسم األرزاق، وفيها 
واناّ  احلاج،  َوْفدهُ  يهُكتبهُ  وفيها  اآلجال،  تهُكتبهُ 
يلة من خلقه اكثر من  اهلل تعاىل ليغفر يف هذه اللاّ
شعر معزي قبيلة كلب، وينزل اهلل مالئكة من 

ة﴾. مء إىل االرض بمكاّ الساّ
الّثالث ع�صر: أن يدعو بعد كّل ركعتني من 
صالة الّليل وبعد الّشفع والوتر بام رواه الّشيخ 

والّسيد.
الرابع ع�صر: أن يأيت بام ورد يف هذه الّليلة 
أبو  رواها  ما  منها  كثرية  وهي  الّصلوات  من 
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 والّصادق الباقر  عن  الّصنعاين  حييى 
هبم  يوثق  ممّن  نفر  ثالثون  ايضًا  عنهام  ورواها 
قالوا: قاال: ﴿اذا كانت  ويعتمد عليهم 
ركعات  أربع  فصلاّ  شعبان  من  الناّصف  ليلة 
َو اهللهُ أَحٌد مائة  ْل ههُ تقرأ يف كلاّ ركعة احلمد وقهُ

ة فاذا فرغت فقهُل: مراّ
مَّ اِناّ اَِلْيَك َفقرٌي، َوِمْن َعذاِبَك  ﴿َاللاّههُ
ِل اسمي،  َبدِّ تهُ مَّ ال  َاللاّههُ ْسَتجرٌي،  مهُ خائٌِف 
َبالئي،  ��َه��ْد  َوالَتْ ِجْسمي،   ْ ��َغ��ريِّ تهُ َوال 
بَِعْفِوَك ِمْن  وذهُ  َاعهُ َاْعدائي،  َوالتهُْشِمْت يب 
َعذابَِك،  ِمْن  تَِك  بَِرمْحَ ��وذهُ  َوَاعهُ ِعقابَِك، 
وذهُ بَِك  وذهُ بِِرضاَك ِمْن َسَخطَِك، َواعهُ َوَاعهُ
َعىل  َاْثنَْيَت  َكم  َاْنَت  َك،  َثناؤهُ َجلَّ  ِمنَْك، 
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َنْفِسَك َوَفْوَق ماَيقهُولهُ القائِلهُوَن﴾.
اخلام�س ع�صر: صالة مائة ركعة يف هذه 
والّتوحيد  مّرة  احلمد  ركعة  كّل  يف  تقرأ  الّليلة 

عرش مّرات. 
ال�صاد�س ع�صر: صالة سّت ركعات يقرأ 

فيها سورة احلمد ويس وتبارك والّتوحيد.

يوم الّن�سف من �سعبان
اإلمام  عرش  الّثاين  االمام  ميالد  عيد  وهو 
الّزمان  صاحب  احلسن  بن  احلّجة  امل��ه��دّي 
ويستحّب  آب��ائ��ه  وع��ىل  عليه  اهلل  ص��ل��وات 
عاء  والدُّ ومكان  زمان  كلِّ  ويف  فيه   زيارته
يف  زيارته  وتتأّكد  زيارته  عند  الفَرج  بتعجيِل 
ظهوره  املتيّقُن  وهو  رأى  من  بّس  ال��ّسداب 
كام  وع��دالً  قسطًا  االرض  يمال  واّن��ه  ومتّلُكُه 
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ملئت ظلاًم وجورًا.

اأعمال ما بقي من هذا ال�ّسهر 
اهلل  صلوات  الّرضا  اإلم��ام  عن  االأول: 
من  ام  أياّ ثالثة  صام  ﴿من  قال:  عليه  وسالمه 
اهلل  كتب  رمضان  بشهر  ووصلها  شعبان  آخر 

تعاىل له صيام شهرين متتابعني﴾. 
قال:  اهل��روي  الّصلت  أيب  الثاين:عن 
مجعة  آخر  يف   الّرضا االم��ام  عىل  دخلت 
لت اناّ شعبان  من شعبان فقال يل: ﴿يا أبا الصاّ
قد مىض اكثره وهذا آخر مجعة فيه فتدارك فيم 
باإلقبال  وعليك  منه،  مىض  فيم  تقصرَيَك  بقَي 
واالستغفار  عاء  الداّ من  واكثر  يعنيك،  ما  عىل 
ليهُْقبِل  ذنوبك  من  اهلل  إىل  وتب  القرآن  وتالوة 
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وجل،  شهر رمضان إليك وأنت ملص هلل عزاّ
يف  وال  يتها  أداّ االاّ  عنقك  يف  امانة  تدعناّ  وال 
قلبك حقدًا عىل مؤمن االاّ نزعته، وال ذنبًا انت 
مرتكبه إالاّ أقلعت عنه، واتقاّ اهلل وتوكاّل عليه 
اهللِ  َعىَل  ْل  َيَتوكَّ ﴿َوَمْن  وعالنيتك  رسائرك  يف 
لِّ  لِكهُ اهللهُ  َجَعَل  َقْد  َاْمِرِه  بالِغهُ  اهللَ  اِنَّ  َحْسبهُههُ  َو  َفههُ
َشء َقْدرًا﴾ وأكثِر من أن تقول يف ما بقي من 
فيم  َلنا  َغَفْرَت  ْن  َتكهُ مَلْ  اِْن  مَّ  َاللاّههُ هر:  الشاّ هذا 
، فاناّ اهلل  َمىض ِمْن َشْعباَن َفاْغِفْر َلنا فيم َبِقَي ِمنْههُ
هر رقابًا من الناّار  تبارك وتعاىل يعتق يف هذا الشاّ

هر﴾.  حلرمة هذا الشاّ
بن  احل��ارث  عن  الّشيخ  روى  الثالث: 
صلوات  الّصادق  كان  قال:  النّ�ي  املغرية 
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اهلل وسالمه عليه يدعو يف آخر ليلة من شعبان 
وأّول ليلة من رمضان:

الَّذي  املهُباَرَك  ْهَر  الشَّ هَذا  اِنَّ  مَّ  ﴿َاللاّههُ
دًى لِلناّاِس َوَبيِّناٍت  ِعَل ههُ رآنهُ َوجهُ اهُْنِزَل فيِه القهُ
فيِه  ْمنا  َفَسلِّ َحَضَ  َقْد  ْرقاِن  َوالفهُ دى  الهُ ِمَن 
رْس ِمنَْك وعافَِية،  ْمههُ ِمناّا يف يهُ ْمههُ َلنا َوَتَسلِّ َوَسلَّ
يا َمْن َاَخَذ الَقليَل، َوَشَكَر الَكثرَي، اِْقَبْل ِمنِّي 
لِّ  َعَل ل اىِل كهُ مَّ اِناّ َاسَالهَُك َاْن َتْ الَيسرَي، َاللاّههُ
يا  مانِعًا،  ِبُّ  حتهُ ال  ما  لِّ  كهُ َوِمْن  َسبياًل،  َخرْيٍ 
امِحنَي، يا َمْن َعفا َعناّي َوَعماّ َخَلْوتهُ  َاْرَحَم الراّ
يِّئاِت، يا َمْن مَلْ يهُؤاِخْذن بِاْرتِكاِب  بِِه ِمَن السَّ
، اِلي  امَلعايص، َعْفَوَك َعْفَوَك َعْفَوَك ياَكريمهُ
ِعْظ، َوَزَجْرَتني َعْن حَماِرِمَك  َوَعظَتني َفَلْم َاتَّ
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يا  َعناّي  َفاْعفهُ  ��ْذري،  عهُ َفم  َاْن��َزِج��ْر،  فَلْم 
َاسَالهَُك  اِناّ  مَّ  َاللاّههُ َعْفَوَك،  َعْفَوَك   ، َكريمهُ
احِلساِب،  ِعنَْد  َوالَعْفَو  امَلْوِت،  ًعنَْد  اَحَة  الراّ
زهُ  التَّجاوهُ ِن  َفْلَيْحسهُ َعبِدَك  ِمْن  ْنبهُ  الذَّ َعظهَُم 
ِمْن ِعنِْدَك، يا َاْهَل التَّْقوى َويا َاْهَل امَلْغِفَرِة، 
َك واْبنهُ َعْبِدَك  مَّ اِناّ َعْبدهُ َعْفَوَك َعْفَوَك، َاللاّههُ
تَِك َوَاْنَت  وابنهُ َاَمتَِك، َضعْيٌف َفقرٌي اىِل َرمْحَ
ْقَتِدٌر  َكِة َعىَل الِعباِد قاِهٌر مهُ نِْزلهُ الِغنى والَ�َ مهُ
��ْم،  َاْرزاَق��ههُ َوَقَسْمَت  ْم،  َاعمَل�ههُ َاْحَصْيَت 
َخْلقًا  هُْم  َوَاْلوانهُ ْم  َاْلِسنَتهُههُ َْتلَِفًة  مهُ ْم  َوَجَعْلَتههُ
َبْعِد َخْلق، َوالَيْعَلمهُ الِعبادهُ ِعْلَمَك، َوال  ِمْن 
نا َفقرٌي اىِل َرمْحَتَِك،  لُّ َيْقِدرهُ الِعبادهُ َقْدَرَك، َوكهُ
ِمْن  واْجَعْلني  َوْجَهَك،  َعناّي  ْف  َت��ْصِ َفال 
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ي َخْلِقَك يف الَعَمِل َواألَمِل َوالَقضاِء  صاحِلِ
َوَافِنني  الَبقاِء،  َخرْيَ  َاْبِقني  مَّ  َاللاّههُ َوالَقَدِر، 
عادِة  َومهُ َاْولِيائَِك  ��واالِة  مهُ َعىل  الَفناِء  َخ��رْيَ 
ِمنَْك  ْهَبِة  والرَّ اَِلْيَك،  ْغَبِة  والرَّ َاْع��دائِ��َك، 
وِع َوالَوفاِء َوالتَّْسليِم َلَك َوالتَّْصديِق  شهُ َواخلهُ
مَّ ما كاَن  ولَِك، َاللاّههُ نَِّة َرسهُ باِع سهُ بِكِتابَِك َواتاّ
نهُوٍط  وٍد َاْو قهُ حهُ يف َقْلبي ِمْن َشكٍّ َاْو ِريَبٍة َاْو جهُ
َيالِء َاْو ِرياٍء َاْو  َاْو َفَرٍح َاْو َبَذٍخ َاْو َبَطٍر َاْو خهُ
وٍق َاْو  ْفٍر َاْو فهُسهُ ْمَعٍة َاْو ِشقاٍق َاْو نِفاٍق َاْو كهُ سهُ
َفَاْسَألهَُك  بُّ  ِ َاْو َعَظَمٍة َاْو َشٍء ال حتهُ ِعْصياٍن 
بَِوْعِدَك،  ايمنًا  َمكاَنههُ  َلني  َبدِّ تهُ أْن  َربِّ  يا 
ْهدًا يِف  َوَوفاًء بَِعْهِدَك، َوِرضًا بَِقضائَِك، َوزهُ
َمأنينًَة  َوطهُ َوَاَثَرًة  ِعنَْدَك،  فيم  َوَرْغَبًة  ْنيا،  الدُّ
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وحًا َاسَالهَُك ذلَِك يا َربَّ العامَلنَي،  َوَتْوَبًة َنصهُ
َكَرِمَك  َوِمْن  تهُْعىص،  ِحْلِمَك  ِمْن  َاْنَت  اِلي 
، َفَكانََّك مَلْ تهُْعَص َوَاَنا َوَمْن مَلْ  وِدَك تهُطاعهُ َوجهُ
ْن َعَلْينا بِالَفْضِل  انهُ َاْرِضَك، َفكهُ كاّ َيْعِصَك سهُ
امِحنَي،  الراّ َاْرَح��َم  يا  ادًا  َع��واّ َوبِاخَلرْيِ  َج��وادًا، 
ال  دائَِمًة  َصالًة  َوآلِ��ِه  ٍد  َمَّ حمهُ َعىل  اهللهُ  َوَصىلَّ 
يا  َك  َغ��رْيهُ َقْدَرها  َيْقِدرهُ  َوال  َعدُّ  تهُ َوال  ْىص  حتهُ

امِحنَي﴾. َاْرَحَم الراّ
هذا آخر ما اخرتناه ولنا لقاء آخر ان شاء 
اآليت  اصدارنا  يف  رمضان  شهر  اعامل  يف  اهلل 
ذلك  ويل  ان��ه  والقبول  التوفيق  اهلل  ونسأل 

واحلمد هلل رب العاملني. 
اللهم صل عىل حممد وآل حممد
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