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مَنْ عَرَفَ حُرْم ََة
رَج ٍَب وَ شَعْبَانَ وَ وَصَ َلهُمَا

بِشَهْ ِر رَم ََضانَ شَهْ ِر ال َّلهِ أْ َ
الع َْظ ِم
شَ ِهدَتْ لَهُ هَذِهِ ال ّشُهُورُ
يَوْمَ الأْقِيَامَةِ
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بي��ن اأيديكم اأختي الكريمة..اأخ��ي الحبيب ..ب�ضع
وريقات..
اليم
محاولة �سغيرة لم�ساعدتكم على الإبحار في هذا ّ
الرباني العابق ب�سذا الجنة .....عنينا به (اأ�سهر النور):
رجب� ،ضعبان و�ضهر رم�ضان �لمبارك

بين اأيديكم اأدلة اأعم��ال خا�سة بهذه الأ�سهر تعطي
للعب��ادة حقها ولل��روح ن�سيبها من الهتم��ام بين زحمة
م�ساغلكم اليومية..
ف��ي عالم بات يئ��ن من ق�سوة الم��ادة وهيمنتها على
منطق الروح والقيم والف�سائل الإن�سانية.
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واأنتم تقلبون اأوراق هذه الأد ّلة تذكروا:
في اأمهات الكتب العبادية اأوراد وعبادات تفوق عدد
الدقائ��ق والثواني الموجودة في الأ�س��هر الثالث ولكننا
اخترنا لكم كمثل ما يغترف نور�س بمنقاره من بحر
وقد تركنا لكم حرية الختيار والنتقاء من هذه الباقة
بما يتنا�سب مع خ�سو�سياتكم ال�سخ�سية َوالعملية..
فم��ا المق�س��ود اإل اأن ياأخذ المرء زه��رة من ب�ستان
ودرهما من قنطار تكون بها نجاته في غد يوم يع�س الظالم
على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الر�سول �سبيال..
هي دعوة �سادقة للعمل وال�سعي وهم�سة في اأذن من
كان حيا اأ َواألقى ال�سمع وه َو�سهيد

«فعلى بركة اهلل نقلب �سفحات هذه الأد ّلة وكلنا
اأم��ل اأن نكون حرف��اً بين �سفاهكم ف��ي �ساعة اإفطار
اأ َولحظة مناجاة اأ َوهداأة ليل واهلل من وراء الق�سد»..
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فضيلة شهر
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� .1سه��ر �سعبان دورة تدربية اأخرى الى جانب �سهر
رجب الحرام ينبغي ال�ست��راك فيها لالإ�ستعداد
ل�سهر اهلل تعالى.
� .2سهر �سعبان هو ال�سه��ر المجاور ل�سهر اهلل تعالى
�سهر رم�سان.
� .3سه��ر �سعب��ان محطة كبرى في الطري��ق اإلى اهلل
ب��د من النزول في��ه والتز ّود من
ومن��زل مميز ل ّ
بركاته لمن اأراد الو�سول.
 .4في الن�سو�س ما ّ
يدل على اأن �سهر �سعبان اأف�سل
من �سهر رجب الحرام.
� .5سهر �سعبان هو �سهر الم�سطفى الحبيب .P
 .6النبي الأعظم  ،Pكان يولي �سهر �سعبان عناية
ويحث الم�سلمين على الإهتمام به.
خا�سة ّ
ّ
 .7واجب الإقتداء بالم�سطفى الحبيب  ،Pيحتم
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نهتم بهذا ال�سهر ال�سريف فنعرف اآدابه
علين��ا اأن ّ
ونحر�س على الإتيان بها.
 .8ف��ي �سهر �سعب��ان ليلة الن�سف من��ه والتي ي�سبه
ف�سله��ا ف�سل ليلة القدر وهي ليل��ة ولدة مولنا
الإمام المنتظر |.
ِ
يكت��ف بم��ا كان يقوله
 .9النب��ي الأك��رم  Pلم
للم�سلمي��ن عن عظم��ة هذا ال�سه��ر من خالل
الخطب��ة والتوجيه ف��ي اللق��اءات المتتالية في
الم�سج��د وغيره ،ب��ل عمد اإل��ى اأ�سلوب ملفت
باأن اأمر منادي��اً ينادي في �سوارع المدينة واأزقتها
األ اإنّ �سعب��ان �سهري رح��م اهلل من اأعانني على
�سهري ،لينبه اأهل المدينة والأجيال القادمة اإلى
اأهمية اغتنام هذه الفر�سة اللهية الفريدة.
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وحول مجمل هذه المعان��ي المباركة ل�سهر �سعبان
تتمحور الرواي��ة الواردة عن �سفوان الجمال عن
اأبي عبد اهلل Qقال:
«حث من في ناحيتك على �سوم �سعبان،
َّ
فقلت :جعلت فداك ترى فيها �سيئا؟
فقال :Qنعم ،اإن ر�سول اهلل  Pكان اإذا راآى
هالل �سعبان اأمر مناديا ينادي في المدينة:
يا اأهل يثرب اإني ر�سول ر�سول اهلل اإليكم
األ اإن �سعبان �سهري فرحم اهلل من اأعانني على �سهري،
ثم قال :اإن اأمير الموؤمنين Qكان يقول:
ما فاتني �سوم �سعبان منذ �سمعت منادي ر�سول اهلل
 Pينادي في �سعبان ،فلن تفوتني اأيام حياتي �سوم
�سعبان اإن �ساء اهلل.(1(»..
( (1بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - 94س .83 - 79
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الخطوات التحضيرية
لدخول شهر شعبان
 .1ال�ستعان��ة ب��اهلل تعال��ى والتو�سل
بالنب��ي Pباأهل
ّ
البي��ت Rللتوفيق في تح�سيل ر�سا اهلل عز وجل
في هذا ال�سهر.

 .2مراجعة مفاتيح الجنان باب اأعمال �سهر �سعبان.
 .3قراءة مراقبات �سهر �سعبان من كتاب المراقبات
للملكي التبريري.
 .4الت�سدد في مراعاة ال�سالة اأول الوقت.
 .5الجتهاد في تهذيب النف�س وتزكيتها بالخالق
الحميدة و تنقيتها من م�ساوئ الأخالق.
12
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 .6الحر�س على ال�سيام وت�سجيع الأرحام والجيران
والزمالء وحثهم عليه.
 .7مراجع��ة منهج التعام��ل مع الأرح��ام والجيران
وزمالء العمل وعامة الموؤمنين وتح�سينه.
 .8الت�سام��ح مم��ن اأخطاأن��ا بحق��ه خ��الل الع��ام
المن�سرم.
 .9ن��زع الغل من القل��ب اتجاه الأرح��ام والجيران
وزمالء العمل وت�سفية النية.
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ُ
العمل فيه مضاعف!!
شهرٌ
عن ابن عبا�س قال :قال ر�سول اهلل  - Pوقد تذاكر
اأ�سحابه عنده ف�سائل �سعبان  -فقال:
�ضهر �ضريف وهو �ضهري،
وحملة �لعر�ش ّ
تعظمه ،وتعرف حقه
وهو �ضهر ُتز�د فيه �أرز�ق �لموؤمنين ل�ضهر
رم�ضان ،و ُتزيّن فيه �لجنان
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و�إنما �ض ّمي �ضعبان لأنه يت�ضعب فيه �أرز�ق
�ضهر �لعمل فيه م�ضاعف:
�لموؤمنين ،وهو ٌ
�لح�ضنة ب�ضبعين
و�ل�ضيئة محطوطة
و�لذنب مغفور
و�لح�ضنة مقبولة
و�لجبار جل جالله يباهي فيه بعباده ،وينظر
�ضو�مه وقو�مه فيباهي بهم حملة �لعر�ش »...

()1

( (1ال�سيد ابن طاو�س ،الإقبال  292/3نق ًال عن ثواب الأعمال ،والأمايل ،وانظر:
ال�سيخ ال�سدوق ،ثواب الأعمال  62والأمايل  76والن�س م�سحح على الأمايل
بت�سرف ي�سري.
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األعمال العامة في شهر شعبان

�أو ًل� :ل�ضوم

ي�ستحب �سوم �سهر �سعب��ان كله و و�سله ب�سوم
�سهر رم�سان مع الف�س��ل بينهما بيوم اأو يومين ،وقد
ورد باأن �سومهما معاً توبة من اهلل تعالى ،فعن الإمام
ال�سادق Qقوله�« :سوم �سعبان ورم�سان توبة من
اهلل تعال��ى» (1(.وعن اأبي جعف��ر« :Qكان ر�سول
اهلل  Pي�سوم �سعبان و�سهر رم�سان ي�سلهما ،وينهى
النا�س اأن َي ِ�س ُلو ُهما ،وكان يقول :هما �سهرا اهلل وهما
( (1ال�سيخ الطو�سي،م�سباح املتهجد826
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((1

كفارة لما قبلهما وما بعدهما من الذنوب».
و ع��ن ال�سادق Qقال�« :سي��ام �سعبان ذخر
للعبد ي��وم القيامة ،وم��ا من عبد يكث��ر ال�سيام في
�سعب��ان اإل اأ�سل��ح اهلل له اأم��ر معي�ست��ه ،وكفاه �سر
عدوه ،واإن اأدنى ما يكون لمن ي�سوم يوما من �سعبان
اأن تجب له الجنة» .وعن مالك ابن اأن�س قال :قلت
لل�سادق :Qيا اب��ن ر�سول اهلل  Pما ثواب من
�س��ام يوما من �سعب��ان ؟ فقال« :حدثن��ي اأبي ،عن
اأبي��ه ،عن جده قال :ق��ال ر�سول اهلل  :Pمن �سام
((2
يوما من �سعبان اإيمانا واحت�سابا غفر له».
وف��ي ثواب �س��وم �سعبان خا�س��ة ورد «عن ابن
عبا�س قال :قال ر�سول اهلل ... :P
( (1امل�سدر عن ثواب الأعمال لل�سيخ ال�سدوق.اأنظر:ثواب الأعمال �س60
( (2بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - 94س 73 - 68
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-

من �سام اأول يوم من �سعبان َك َتب اهلل له �سبعين
ح�سنة ،الح�سن ُة تعدِ ُل عبادة �سنة.
ومن �سام يومين م��ن �سعبان ُح َّط ْت عنه ال�سيئة
الموبِقة.
ُ
وم��ن �سام ثالثة اأيام من �سعب��ان ُر ِف َع له �سبعون
درجة في الجنان من ُد ًّر وياقوت.
أيام من �سعب��ان ُو ِّ�س َع عليه في
و م��ن �سام اأربعة ا ٍ
الرزق.
أي��ام من �سعب��ان ُح ِّب َب اإلى
ومن �س��ام خم�سة ا ٍ
العباد.
أيام من �سعبان ُ�سر َِف عنه �سبعون
ومن �سام �س َّت َة ا ٍ
لوناً من البالء.
أيام من �سعبان ُع ِ�س َم من اإبلي�س
ومن �سام �سبع َة ا ٍ
وجنوده َدهره و ُعمره.
18
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-

أيام من �سعب��ان لم يخرج من
ومن �س��ام ثمانية ا ٍ
يا�س القُد�س.
الدنيا حتى ُي�سقى من حِ ِ
أيام من �سعبان َع َط َف عليه ُمنك ٌر
ومن �سام ت�سع َة ا ٍ
ونكير عندما ي�سائالنه.
أيام من �سعب��ان َو َّ�س َع اهلل عليه
وم��ن �سام ع�سرة ا ٍ
قبره �سبعين ذراعا.
رب على
ومن �سام اأَ َ
حد َع�سَ ر َيوماً من �سعبان ُ�س َ
قبره اإحدى ع�سر َة منار ًة من نور.
ومن �سام اثني ع�سر يوماً من �سعبان زاره في قبره
كل يوم ت�سعون األف َم َل ٍك اإلى النفخ في ال�سور.
وم��ن �سام ثالثة ع�سر يوماً من �سعبان ا�ستغفرت
له مالئك ُة �سب ًع �سماوات.
وم��ن �سام اأربع��ة ع�سر يوماً مِن �سعب��ان اأُلهمت
ال��دواب وال�سباع حتى الحيتان ف��ي البحور اأن
ي�ستغفروا له.
19
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-

ومن �سام خم�سة ع�سر يوماً من �سعبان ناداه رب
العزة :وعزتي وجاللي ل اأُح ِر ُق َك بالنار.
وم��ن �سام �ستة ع�سر يوماً م��ن �سعبان اأطفئ عنه
�سبعون بحراً من النيران.
ومن �سام �سبعة ع�سر يوماً من �سعبان ُغ ِّلقَت عنه
اأبواب النيران ُك ُّلها.
وم��ن �سام ثمانية ع�سر يوماً من �سعبان ُف ِّت َحت له
اأبواب الجنان ُك ُّلها.
ومن �س��ام ت�سعة ع�س��ر يوماً من �سعب��ان اأُعطِ َي
�سبعين األف ق�س ٍر من الجنان من د ٍّر وياقوت.
ومن �سام ع�سرين يوم��اً من �سعبان ُز ِّوج �سبعين
األف زوجة من الحور العين.
ومن �سام اأحداً وع�سرين يوماً من �سعبان َر َّح َبت
به المالئكة و َم َ�س َحت ُه باأجنحتها.
20
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-

وم��ن �سام اثنين وع�سرين يوماً من �سعبان ُك�سِ َي
�سبعين ُح َّل ًة من �سند�س واإ�ستبرق.
ومن �سام ثالثة وع�سرين يوماً من �سعبان اأُت َِي بدا َّبة
من نور عند خروجه من قبره ط ّياراً اإلى الجنة.
وم��ن �سام اأربعة وع�سرين يوم��اً من �سعبان �سُ ِّف َع
في �سبعين األف َا من اأهل التوحيد.
ومن �سام خم�سة وع�سرين يوماً من �سعبان اأُعطِ َي
براء ًة من النفاق.
ومن �سام �ستة وع�سرين يوماً من �سعبان َك َت َب له
َع َّز ّ
ال�سراط.
وجل جوازاً على ِّ
ومن �سام �سبع��ة وع�سرين يوماً من �سعبان َك َت َب
اهلل له براء ًة من النار.
ومن �س��ام ثمانية وع�سرين يوماً من �سعبان تهلل
وج ُه ُه يوم القيامة.
21
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 ومن �س��ام ت�سعة وع�سرين يوماً م��ن �سعبان نالر�سوان اهلل الأكبر.
 ومن �سام ثالثين يوم��اً من �سعبان ناداه جبرئيلم��ن ُق َّدام العر�س :يا ه��ذا ا�ستاأنف العمل عم ًال
جدي��داً فق��د ُغفِر لك م��ا م�سى وم��ا تقدم من
ذنوبك ،فالجليل عز ّ
وجل يقول« :لو كان ذنوبك
عدد نجوم ال�سم��اء وق َْط َر الأمطار وورق الأ�سجار
وعدد الرمل والثرى واأيام الدنيا لغفرتها وما ذلك
((1
على اهلل بعزيز »...
ً
ثانيا� :لكثار من �ل�ضالة على �لنبي و�آله �ضلو�ت �هلل عليهم

م��ن الأعمال العا ّمة في �سهر �سعبان ،الإكثار من
ال�س��الة على النبي واآل��ه  ،Pفقد روي عن ر�سول
( (1بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - 94س 70 - 68
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اهلل  :Pواأكثروا في �سعبان من ال�سالة على نب ّيكم
((1
واأهله».
ثالث ًا� :ل�ضالة �لخا�ضة لكل ليلة

وق��د اأورده��ا ال�سيد اب��ن طاوو�س علي��ه الرحمة
ف��ي كتابه اقب��ال الأعمال لم��ن اأراد اأن يطلع عليها
بالتف�سيل.
ر�بع ًا� :لأدعية �ليومية

� -1ل�شل ��و�ت �لت ��ي تق ��ر�أ ف ��ي كل ي ��وم عن ��د
�لزو�ل.
و الت��ي ه��ي عبارة عن دع��اء يقراأ ف��ي ّ
كل يوم عند
ال��زوال ،قال ال�سي��خ الطو�سي عليه الرحم��ة :كان علي
( (1بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - 94س .77
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ب��ن الح�سين  Lيدعو عند كل زوال من اأيام �سعبان
وف��ي ليل��ة الن�سف من��ه وي�سلي على النب��ي  Pبهذه
ال�سلوات:

��م َ�س ِّ
��د َواآلِ ُم َح َّم ٍ
��ل َعلى ُم َح َّم ٍ
��د �سَ َج َر ِة
«ال ّل ُه َّ
ال ُّن ُب َّو ِة َو َم ْو ِ�س ِع ال ِّر�سا َل�� ِة َو ُم ْخ َت َل ِف ال َمالئ َِك ِة َو َم ْعدِ نِ
��م َ�س ِّل َعلى ُم َح َّم ٍد
ال ِع ْل ِ
��م َواأَ ْه ِل َب ْي ِت ال َو ْح ِي ،ال ّل ُه َّ
َواآلِ ُم َح َّم ٍ
��د ال ُف ْل ِك الجا ِر َي ِة فِي ال ُّل َج ِج الغا ِم َر ِة َي ْاأ َم ُن
َ��د ُم َل ُه ْم مارِقٌ
الم َتق ِّ
��ن َركِ َبه��ا َو َي ْغ َر ُق َم ْ
َم ْ
��ن َت َر َكها ُ
��ق ال ّل ُه َّم
��ق َوالال ِز ُم َل ُه ْم لحِ ٌ
الم َتاأَخِ �� ُر َع ْن ُه ْم زاهِ ٌ
َو ُ
��د َواآلِ ُم َح َّم ٍد َ
َ�س ِّل َعل��ى ُم َح َّم ٍ
الك ْه ِ
الح ِ�س ِين
��ف َ
َوغِ ِ
ِي��ن
الم ْ�س َتكِ ِ
ي��ن َو َم ْل َج�� َا الها ِرب َ
الم ْ�س َط�� ِّر ُ
ي��اث ُ
��م َ�س ِّل َعل��ى ُم َح َّم ٍد
الم ْع َت ِ�س َ
َوعِ ْ�س َم�� ِة ُ
مي��ن ،ال ّل ُه َّ
َواآلِ ُم َح َّم ٍ
��د َ�س��ال ًة َكثِي�� َر ًة َت ُكونُ َل ُه ْم رِ�س��ا َول َِحقِّ
��د َواآلِ ُم َح َّم ٍ
ُم َح َّم ٍ
��د اأَدا ًء َوقَ�ساء ب َِح�� ْولٍ ِم ْن َك َو ُق َّو ٍة
24
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��م َ�س ِّ
��ل َعلى ُم َح َّم ٍ
��د َواآلِ
ي��ا َر َّب العا َل َ
مي��ن ،ال ّل ُه َّ
��د َ
ُم َح َّم ٍ
ي��ن اأَ ْو َج ْب َت
ِي��ن ا َل ْب��را ِر ا َل ْخيا ِر ا َّلذِ َ
الط ِّيب َ
��م ،ال ّل ُه َّم َ�س ِّل
��م َو َف َر�سْ َ
��ت طا َع َت ُه ْم َووِل َي َت ُه ْ
ُحقُو َق ُه ْ
َعلى ُم َح َّم ٍ
��د َواآلِ ُم َح َّم ٍد َوا ْع ُم ْ��ر َق ْلبِي بِطا َعت َِك َول
ُت ْخ ِزنِ��ي ِب َم ْع ِ�س َيت َِك َوا ْر ُز ْقنِي ُموا�سا َة َم ْن َق َّت ْر َت َع َل ْي ِه
��ت َع َل َّي م ِْن ف َْ�سل َ
ِ��ك َونَ�سَ ْر َت
ِ��ن ِر ْزق َِك بِما َو َّ�س ْع َ
م ْ
ِ��ك َواأَ ْح َي ْي َتنِ��ي َت ْح َت ظِ ِّل َ
��ي م ِْن َع ْدل َ
��كَ ،وهذا
َع َل َّ
�سَ ْه ُر نَ ِب ِّي َك َ�س ِّي��دِ ُر ُ�سل َِك �سَ ْعبانُ ا َّلذِ ي َح َف ْف َت ُه ِم ْن َك
بِال َّر ْح َم ِة َوال ِّر�سْ وانِ ا َّلذِ ي كانَ َر ُ�س ُ
ول اهلل َ�س ّلى اهلل
��داأَ ُب فِي ِ�سيا ِم ِه َوقِيا ِم ِه فِي َليالِي ِه َواأَ َّيا ِم ِه
َع َل ْي ِه َواآ ِل ِه َي ْ
ُبخُ وعاً َل َك فِي اإِكْرامِ�� ِه َواإِ ْعظا ِم ِه ِاإلى َم َح ِّل حِ مامِه؛
ال�ستِنانِ ب ُِ�س َّن ِت ِه فِي ِه َو َن ْي ِل ال�سَّ فا َع ِة
ال ّل ُه َّم َفاأَعِ َّن��ا َعلى ْ
َل َدي��هِ ،ال ّل ُه َّم َو ْاج َع ْل ُه لِي �سَ فِيعاً ُم�سَ فَّعاً َو َطرِيقاً اإِ َل ْي َك
َم ْه َيع��اً َو ْاج َع ْلنِي َل�� ُه ُم َّتبِعاً َحتى اأَ ْل َ
قاك َي�� ْو َم القِيا َم ِه
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��ن ُذ ُنوبِ��ي ِ
َع ِّن��ي ِ
َ��د اأ ْو َج ْب َت لِي
غا�سياً ق ْ
را�سياً َو َع ْ
ِم ْن َك ال َّر ْح َم َة َوال ِّر�سْ وانَ َواأَنْ َز ْل َتنِي دا َر القَرا ِر َو َم َح َّل
((1
ا َل ْخي��ارِ».
� -2لمناجاة �ل�شعبانية

م��ن الأعم��ال العا ّمة ل�سه��ر �سعب��ان «المناجاة
ال�سعباني��ة» وهذه المناجاة الت��ي يدعى بها في ّ
كل
يوم من ه��ذا ال�سهر المبارك ،ب��ل ومطلقاً ،هي غاية
في الأهمية وقد ورد ف��ي الروايات اأنّ الأئمة جميعاً
عليه��م ال�سالم ،كانوا يناجون اهلل تعالى بها في �سهر
�سعب��ان وه��ي مناجاة اأمي��ر الموؤمنين عل��ي بن اأبي
طالب:Q
��م َ�س ِّ
��د َواآلِ ُم َح َّم ٍ
��ل َعلى ُم َح َّم ٍ
��د َو ْا�س َم ْع
«ال ّل ُه َّ
��ك َو ْا�س َم�� ْع نِدائِ��ي اإِذا نا َد ْي ُت َ
ُدعائِ��ي اإذا َد َع ْو ُت َ
��ك
( (1اإقبال الأعمال  -ال�سيد ابن طاوو�س  -ج � - 3س 301 - 299
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َ��د َه َر ْب ُت ِاإ َل ْي َك َو َو َقف ُْت
ناج ْي ُت َكَ ،فق ْ
َوا ْقبِ��لْ َع َل َّي اإِذا َ
��ن َي َد ْي َك ُم ْ�س َتكِ يناً َل َك ُم َت َ�س ِّرع��اً اإِ َل ْي َك راجِ ياً لِما
َب ْي َ
َل َد ْي َ
حاجتِي
��ك ثَوابي َو َت ْع َل ُم م��ا فِي نَ ْف�سِ ��ي َو َت ْخ ُب ُر َ
َو َت ْع��ر ُِف �سَ مِ ي��رِيَ ،ول َي ْخف��ى َع َل ْي َك َاأ ْم�� ُر ُم ْن َق َلبِي
ِ��ن َم ْنطِ قِي َواأَ َت َف َّو ُه ِب ِه
َو َم ْث َ
��واي َوما ُار ُِيد َاأنْ اأُ ْبدِ َي ِب ِه م ْ
ِ��ن َط ِل َبتِي َواأَ ْر ُج��و ُه لِعا ِق َبتِيَ ،وق َْد َج�� َر ْت َمقا ِدي ُر َك
م ْ
��ي يا َ�س ِّي��دِ ي فِيما َي ُك��ونُ ِم ِّني اإِل��ى اآخِ ِر ُعمرِي
َع َل َّ
م ِْن َ�سرِي َرتِي َو َعال ِن َّيتِي َو ِب َي��دِ َك ل ِب َيدِ َغ ْير َِك زِيا َدتِي
َونَ ْق ِ�س��ي َونَ ْفعِي َو�سَ ِّري؛ اإِلهِ��ي اإِنْ َح َر ْم َتنِي َف َم ْن ذا
ا َّل��ذِ ي َي ْر ُز ُقنِي َواإِنْ َخ َذ ْل َتنِي َف َم ْن ذا ا َّلذِ ي َي ْن ُ�س ُرنِي،
اإِلهِ��ي اأَ ُعو ُذ ب َِك م ِْن َغ َ�سب َِك َو ُح ُلولِ َ�س َخطِ َك ،اإِلهِي
اإِنْ ُك ْن ُت َغ ْي َر ُم ْ�س َتاأْهِ ٍل ِل َر ْح َمت َِك َفاأَنْ َت اأَ ْه ٌل اأَنْ َت ُجو َد
َع َل َّي ِبف َْ�س ِل َ�س َعت َِكِ ،اإلهِ��ي َكاأَ ِّني ِب َن ْف�سِ ي َوا ِق َف ٌة َب ْي َن
ُلت ما اأَ ْن َت
َي َد ْي َك َوق َْد اأَ َظ َّلها ُح ْ�س ُن َت َو ُّكلِي َع َل ْي َك َفق َ
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اأَ ْه ُل ُه َو َتغ ََّم ْد َتنِي ِب َعفْ��و َِك ،اإِلهِي ِاإنْ َع َف ْو َت َف َم ْن َاأ ْولى
ِم ْن َ
��ك بِذل َِك َواإِنْ كانَ ق َْد َدنا اأَ َجلِي َو َل ْم ُي ْد ِننِي ِم ْن َك
َع َملِ��ي َفق َْد َج َع ْل ُت ا ِلقْرا َر ب َّ
��ب ِ اإ َل ْي َك َو�سِ ي َلتِي،
ِالذنْ ِ
اإِلهِ��ي ق َْد ُج ْر ُت َعلى نَ ْف�سِ ي فِي ال َّن َظ ِر َلها َف َلها ال َو ْي ُل
��م َي َز ْل ِب ُّر َك َع َل َّي َاأ َّيا َم َحياتِي
اإِنْ َل ْم َت ْغف ِْر َلها ،اإِلهِي َل ْ
فَ��ال َت ْق َط ْع ِب ِّر َك َع ِّن��ي فِي َمماتي ،اإِلهِ��ي َك ْي َف آا َي ُ�س
ِ��ن ُح ْ�س ِن نَ َظر َِك لِي َب ْع َد َمماتِي َواأَنْ َت َل ْم ُت َو ِّلنِي ِاإ ّل
م ْ
الجمِ َيل فِي َحياتِي ،اإِلهِي َت َو َّل م ِْن اأَ ْمرِي ما أَانْ َت َ اأ ْه ُل ُه
َ
َو ُع ْد َع َل َّي ِبف َْ�سل َِك َعلى ُم ْذن ٍِب ق َْد َغ َم َر ُه َج ْه ُل ُه ،اإِلهِي
الدنْيا َواأَنا اأَ ْح َو ُج اإِلى َ�س ْترِها
ق َْد َ�س َت ْر َت َع َل َّي ُذ ُنوباً فِي ُّ
َع َل َّي ِم ْن َك فِي الآخرى اإِ ْذ َل ْم ُت ْظهِ ْرها َل َح ٍد م ِْن عِ با ِد َك
ؤو�س
ال�سالِحِ َين فَ��ال َتف َْ�س ْحنِي َي�� ْو َم القِيا َم ِة َعلى رو ِ
ّ
ا َل�سْ ه��ا ِدِ ،اإل ِهي ُج��و ُد َك َب َ�س َط اأَ َملِي َو َعفْ�� ُو َك اأَف َْ�س ُل
م ِْن َع َملِيِ ،اإلهِ ي ف َُ�س َّرنِي ِبلِقائ َِك َي ْو َم َت ْق ِ�سي فِي ِه َب ْي َن
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عِ با ِد َك ،اإِلهِي ا ْعتِذاري اإِ َل ْي َك ا ْعتذا ُر َم ْن َل ْم َي ْ�ست ْغ ِن
َع ْن َق ُبولِ ُع ْذ ِر ِه فَا ْق َبلْ ُع ْذرِي يا اأَ ْك َر َم َم ْن ا ْع َت َذ َر اإِ َل ْي ِه
حاجتِي َول ُت َخ ِّي ْب َط َمعِي
الم�سِ ي ُئونَ  ،اإِلهِي ل َت�� ُر َّد َ
ُ
َول َت ْق َط ْع ِم ْن َك َرجائِي َواأَ َملِي ،اإِلهِي َل ْو اأَ َر ْد َت َهوانِي
َل ْم َت ْهدِ نِي َو َل�� ْو َاأ َر ْد َت ف َِ�س َيحتي َل ْم ُتعا ِفنِيِ ،اإلهِي ما
اأَ ُظ ُّن َ
حاج ٍة ق َْد اأَ ْف َن ْي ُت ُع ْمرِي فِي َط َلبِها
��ك َت ُر ُّدنِي فِي َ
ِم ْن َ
الح ْم ُد اأَ َب��داً اأَ َبداً دائِم��اً َ�س ْر َمداً
��ك ،اإِل ِه��ي َف َل َك َ
ِي��د َول َيب ُِيد َكما ُتحِ ُّب َو َت ْر�سى ،اإِلهِي اإِنْ اأَ َخ ْذ َتنِي
َيز ُ
ب ُِج ْرمِ��ي اأَ َخ ْذ ُت َ
��ك ِب َعفْ��و َِك َواإِنْ اأَ َخ ْذ َتنِ��ي ب ُِذ ُنوبِ��ي
اأَ َخ ْذ ُت َك ِب َم ْغ ِف َرت َِك َواإِنْ َاأ ْد َخ ْل َتنِي ال َّنا َر َاأ ْع َل ْم ُت اأَ ْه َلها
اأَ ِّن��ي اُحِ ُّب َك ،اإِلهِي اإِنْ كانَ َ�سغُ�� َر فِي َج ْن ِب طا َعت َِك
َع َملِي َفق َْد َك ُب َر فِي َج ْن ِب َرجائ َِك اأَ َملِي ،اإِلهِي َك ْي َف
ِالخ ْي َب ِة َم ْح ُروم��اً َوق َْد كانَ ُح ْ�س ُن
ِ��ب م ِْن عِ ْندِ َك ب َ
اأَنْ َقل ُ
َظ ِّني ب ُِجو ِد َك اأَنْ َت ْق ِل َبنِ��ي بال َّنجا ِة َم ْر ُحوماًِ ،اإلهِي َوق َْد
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ال�س ْه ِو َع ْن َك َواأَ ْب َل ْي ُت �سَ بابِي
اأَ ْف َن ْي ُت ُع ْمرِي فِي �سِ �� َّر ِة َّ
��م َاأ ْ�س َت ْيق ِْظ َاأ َّيا َم ا ْغتِرارِي
فِي َ�س ْك َر ِة ال َّتبا ُعدِ ِم ْن َك َف َل ْ
ِيل َ�س َخطِ َ
ب َ
��كِ ،اإلهِ ي َوَاأنا َع ْب ُد َك
ِ��ك َو ُر ُكونِي اإِلى َ�سب ِ
َوا ْب ُن َع ْبدِ َك قا ِئ ٌم َب ْي َن َي َد ْي َك ُم َت َو ِّ�س ُّل ب َِك َرم َِك اإِ َل ْي َك،
اإِلهِي اأَن��ا َع ْب ٌد َاأ َت َن َّ�س ُل اإِ َل ْي َك م َِّم��ا ُك ْن ُت اأُواجِ ُه َك ِب ِه
م ِْن ِق َّل ِة ْا�ستِحيائِي م ِْن نَ َظ��ر َِك َواأَ ْط ُل ُب ال َع ْف َو ِم ْن َك اإِ ِذ
ال َعفْ�� ُو نَ ْع ٌت ل َِك َرم َِك ،اإِلهِ ي َل ْم َي ُك ْن لِي َح ْو ٌل َفاأَنْ َتقِل
ِب ِه َع ْن َم ْع ِ�س َيت َ
ِ��ك اإِ ّل فِي َوق ٍ
ْ��ت اأَ ْيق َْظ َتنِي ِل َم َح َّبت َِك
��ت َف�سَ َك ْر ُت َك باإ ْدخالِي فِي
َو َكما اأَ َر ْد َت اأَنْ َاأ ُكونَ ُك ْن ُ
�ساخ ال َغ ْف َل ِة َع ْن َك .اإِلهِي
َك َرم َِك َو ِل َت ْطهِي ِر َق ْلبِي م ِْن اأَ ْو ِ
ا ْن ُظ ْر اإِ َل َّي نَ َظ َر َم ْن نا َد ْي َت ُه َفاأَجا َب َك َو ْا�س َت ْع َم ْل َت ُه ِب َم ُعونَت َِك
َفاأَطا َع َ
الم ْغ َت ِّر ِب ِه يا َجواداً ل
��ك يا َقرِيباً ل َي ْب ُع ُد َع ْ
��ن ُ
َي ْب ُ
خل َع َّم ْن َرجا ثَوا َب ُهِ ،اإلهِي َه ْب لِي َق ْلبا ُي ْدنِي ِه ِم ْن َك
�سَ ْو ُق�� ُه َولِ�ساناً ُي ْرفَ�� ُع ِاإ َل ْي َك ِ�س ْد ُق ُه َونَ َظ��راً ُي َق ِّر ُب ُه ِم ْن َك
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َحقُّ�� ُه ،اإِلهِ��ي اإِنَّ َم ْن َت َع�� َّر َف ب َِك َغ ْي�� ُر َم ْج ُهولٍ َوم ِْن
مخ ُ
��ذولٍ َو َم ْن اأَ ْق َب ْل َت َع َل ْي ِه َغ ْي ُر َم ْم ُلوكٍ .
ل َذ ب َِك َغ ْي ُر ْ
اإِلهِي اإنَّ َم ْن انْ َت َه َج ب َِك َل ُم ْ�س َتنِي ٌر َواإِنَّ َم ِن ا ْع َت َ�س َم ب َِك
َل ُم ْ�س َتجِ ي�� ٌر َوق َْد ُل ْذ ُت ب َِك يا اإِلهِي فَ��ال ُت َخ ِّي ْب َظ ِّني
ِ��ن َر ْح َمت َِك َول َت ْح ُج ْبنِي َع ْن َراأ َفت َِك ،اإِلهِي َاأ ِق ْمنِي
م ْ
مح َّبت َِك،
فِ��ي اأَ ْه ِل وِل َيت َِك ُمقا َم َم ْن َرجا ال ِّزيا َد َة م ِْن َ
اإِلهِ ��ي َواأَ ْل ِه ْمنِي َو َلها بِذِ كْ��ر َِك اإِلى ِذ ْكر َِك َوهِ َّمتِي فِي
ج��اح َاأ ْ�سمائ َ
��ل ُق ْد�سِ َ
ِ��ك َو َم َح ِّ
��كِ .اإلهِي ب َِك
َر ْو ِح نَ ِ
َع َل ْي َ
��ل طا َعت َِك َوال َم ْثوى
��ك ِ اإ ّل َاأ ْل َح ْق َتنِي ِب َم َح ِّل َاأ ْه ِ
ِ��ح م ِْن َم ْر�سا َِتك َفاإِ ِّني ل اأَ ْقدِ ُر ِل َن ْف�سِ ي َدفْعاً َول
َّ
ال�سال ِ
الم ْذن ُِب
ال�سع ُ
��د َك َّ
اأَ ْمل ُِك َله��ا نَفْعاً ،اإِلهِي اأَنا َع ْب ُ
ِيف ُ
َو َم ْم ُل ُ
ِيب فَال َت ْج َع ْلنِ��ي م َِّم ْن َ�س َرف َْت َع ْن ُه
المن ُ
��وك َك ُ
َو ْج َه َ
��ك َو َح َج َب ُه َ�س ْه�� ُو ُه َع ْن َعفْ��و َِكِ ،اإلهِي َه ْب لِي
َكم��ال الِنقطاع ِاإ َل ْي َك َواأَن ِْر اأَ ْب�سا َر ُق ُلوبنا ب ِِ�سيا ِء نَ َظرِها
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اإِ َل ْي َ
��ب ال ُّنو ِر
��ك َح ّتى َت ْخ�� ِرقَ اأ ْب�س��ا ُر ال ُق ُل ِ
وب ُح ُج َ
واحن��ا ُم َع َّل َق ًة
َف َت ِ�س َل اإِل��ى َم ْعدِ نِ ال َع َظ َم�� ِة َو َت ِ�سي َر اأَ ْر ُ
��ن نا َد ْي َت ُه َف َاأجا َب َك
ِبعِ�� ِّز ُق ْد�سِ َك .اإِلهِي َو ْاج َع ْلنِي م َِّم ْ
َناج ْي َت ُه �سِ َّرا َو َعمِ َل َل َك
لح ْظ َت ُه ف ََ�سع َ
َو َ
ِ��ق ل َِجالل َِك ف َ
َج ْهراً ،اإِلهِي َل ْم ُا َ�س ِّل ْط َعلى ُح ْ�س ِن َظ ِّني ُق ُن َ
يا�س
وط ا َل ِ
ميل َك َرم َِك ،اإِلهِي اإنْ كانَ ِت
َول انْق ََط َع َرجائِي م ِْن َج ِ
َ��ح َع ِّني ب ُِح ْ�س ِن
َ
الخطايا ق ْ
َ��د َاأ ْ�سق ََط ْتنِي َل َد ْي َك ف ْ
َا�سف ْ
َت َوكُّ لِ��ي َع َل ْي َك ،اإِلهِي اإِنْ َح َّط ْتنِي ُّ
وب م ِْن َمكار ِِم
الذ ُن ُ
ِين اإِلى َك َر ِم َع ْطف َِك ،اإِلهِي اإِنْ
ُل ْطف َِك َفق َْد نَ َّب َهنِي ال َّيق ُ
اأَنا َم ْتنِ��ي ال َغ ْف َل ُة َع ِن ال ِْ�س ِت ْع��دا ِد ِللِقائ َِك َفق َْد نَ َّب َه ْتنِي
ال َم ْع ِرفَ�� ُة ب َِك�� َر ِم اآلئ َ
ِ��ك ،اإِلهِي اإِنْ َدعانِ��ي اإِلى ال َّنا ِر
الج َّن ِة َجز ُ
ِيل ثَواب َِك،
َعظِ ُيم عِ قاب َِك َفق ْ
َ��د َدعانِي اإِلى َ
ِاإلهِي َف َل َ
��ك اأَ ْ�ساأَ ُل َو ِاإ َل ْي َك اأَ ْب َته ُِل َو َاأ ْر َغ ُب َواأَ ْ�ساأَ ُل َك اأَنْ
ُت َ�س ِّل َي َعل��ى ُم َح َّم ٍد َواآلِ ُم َح َّم ٍ
��د َواأَنْ َت ْج َع َلنِي م َِّم ْن
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ُيدِ ُيم ِذ ْك َر َك َول َي ْنق ُ
ُ�س َع ْه َد َك َول َي ْغف َُل َع ْن �سُ ْكر َِك
َول َي ْ�س َتخِ ُّف ِباأَ ْمر َِك ،اإِلهِي َو َاألْحِ ْقنِي ِب ُنو ِر عِ ِّز َك ا َل ْب َه ِج
��ك عارِفاً َو َع ْن �سِ َ
َفاأَ ُكونَ َل َ
واك ُم ْن َحرِف��اً َو ِم ْن َك خائِفاً
ْرام َو�س َّلى اهلل َعلى ُم َح َّم ٍد
ُمراقِباً يا ذا َ
الجاللِ َوا ِلك ِ
َر ُ�سو ِل ِه َواآ ِل ِه َّ
��م َت ْ�سلِيم��اً َكثِي��راً.(1(».
الطاهِ َ
ري��ن َو َ�س َّل َ
خام�ضا� :ل�ضتغفار

عدة روايات التاأكيد على الإ�ستغفار في
ورد ف��ي ّ
�سهر �سعبان.
فعن الإمام الر�سا« :Qمن ا�ستغفر اهلل تبارك
وتعال��ى في �سعب��ان �سبعين مرة غف��ر اهلل ذنوبه ولو
((2
كانت مثل عدد النجوم».
القمي ،اأعمال �سهر �سعبان.
( (1مفاتيح اجلنان ،ال�سيخ عبا�س ّ
( (2ال�سيخ ال�سدوق ،الأمايل  68وعيون اأخبار الر�سا
الإقبال .294/3واحلر العاملي ،و�سائل ال�سيعة .510/10

Q
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و روي اأي�ساً عنه:Q

«من ق��ال في ّ
كل ي��وم من �سعب��ان �سبعين مرة
اأ�ستغف��ر اهلل واأ�ساله التوبة كتب اهلل له براءة من النار
((1
وجوازاً على ال�سراط واأدخله دار القرار».
وفي رواية ثالثة عن الإمام ال�سادق :Q
م��ن قال ف��ي ّ
كل يوم م��ن �سعب��ان �سبعين مرة
«اأ�ستغف��ر اهلل الذي ل اإله اإ ّل ه��و الرحمن الرحيم،
الح��ي القيوم واأتوب اإليه كتب��ه اهلل تعالى في الأفق
ّ
المبين» .ق��ال الراوي :قلت وما الأفق المبين قال:
«قاع بي��ن يدي العر�س فيه اأنه��ار َّتطرد(تجري) فيه
(اأي في الأفق المبين) م��ن القدحان (جمع قدح)
((2
عدد النجوم».
( (1احلر العاملي ،و�سائل ال�سيعة 510/10عن املجال�س والعيون (الأمايل ،وعيون
اأخبار الر�سا.(Q
( (2ال�سيخ الطو�سي،م�سباح املتهجد829و الإقبال295/3واحلر العاملي،و�سائل
ال�سيعة510 /10

34

لزيارة املوقع �إ�ضغط هنا

وعن العبا�س بن هالل قال� :سمعت اأبا الح�سن
علي بن مو�سى الر�سا Qيقول ..« :ومن ا�ستغفر
اهلل ف��ي كل ي��وم من �سعبان �سبعين م��رة ح�سر يوم
القيامة في زم��رة ر�سول اهلل  Pووجبت له من اهلل
((1
الكرامة .»..
وفي ن�س اآخر ي�ساأل الراوي الإمام الر�سا:Q
فم��ا اأف�س��ل الدعاء ف��ي هذا ال�سه��ر؟ فقال:Q
«الإ�ستغف��ار.اإن م��ن ا�ستغف��ر في �سعب��ان كل يوم
�سبعين مرة كان كم��ن ا�ستغفر في غيره من ال�سهور
�سبعي��ن األف مرة» ،قلت :كي��ف اأقول؟ قال:Q
((2
«قل :اأ�ستغفر اهلل واأ�ساأله التوبة».

( (1بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - 94س 73 - 68
( (2احلر العاملي ،و�سائل ال�سيعة.511/10
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�ضاد�ض ًا :ذكر (ل �له �ل �هلل)

ومن جملة الأعمال العا ّمة في �سهر �سعبان التي
يوؤت��ي بها في ا ّأي وقت ،ذكر» ل اإله اإ ّل اهلل « فقد ورد
عن ر�سول اهلل :P
«م��ن قال في �سعبان األف م��رة ل اإله اإ ّل اهلل ول
نعبد اإ ّل اإ ّياه مخل�سين له الدين ولو كره الم�سركون،
كتب اهلل له عب��ادة األف �سنة ،ومحى عنه ذنب األف
�سنة،ويخ��رج من قبره يوم القيامة ووجهه يتالألأ مثل
َ ((1
القمر ليلة البدر ،وكتب عند اهلل ِ�س ِّديقا».
�ضابع ًا� :ل�ضدقة

ومن الأعمال العا ّمة ف��ي �سهر �سعبان ،ال�سدقة،
وهي واإن كانت �سديدة الأهمية في ا ّأي وقت ،اإ ّل اأنّ
( (1الإقبال295-294/3وعنه خمت�سراً:الو�سائل511/10
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هناك حديثاً خا�ساً ع��ن ال�سدقة في �سهررجب كما
تقدم ،وع��ن ال�سدقة في �سهر �سعب��ان ،فعن الإمام
ال�سادق « :Qمن ت�سدق ب�سدقة في �سعبان رباها
اهلل ّ
جل وعز له كما يرب��ي اأحدكم ف�سيله (الف�سيل
اب��ن الناقة) ح ّتى توافي ي��وم القيامة وقد �سارت له
((1
مثل جبل اأحد».
وق��د اأورد ال�سيد ابن طاو�س Mهذه الرواية مع
اإ�سافات ها ّمة تبين لنا اأن للرواية تتمة وهي كما يلي
الرقي قال� :ساأل��ت اأبا عبد اهلل
عن داوود ب��ن كثير ّ
جعفر بن محم��د ال�سادق ،Qع��ن �سوم رجب
فق��ال« :اأين اأنتم عن �سوم �سعب��ان؟» فقلت يا ابن
ر�سول اهلل ما ثواب من �سام يوماً من �سعبان؟ فقال:
«الج ّن��ة واهلل»! فقل��ت يا بن ر�س��ول اهلل ما اأف�سل ما
( (1بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - 49س 91
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ُيفعل فيه؟ فقال« :ال�سدقة والإ�ستغفار ،ومن ت�سدق
ب�سدقة في �سعبان ر ّباها اهلل تعالى كما يربي اأحدكم
ف�سيل��ه ح ّتى يوافي ي��وم القيامة وق��د �سارت مثل
((1
اأحد».

( (1الإقبال.295/3
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سماه ربّنا شعبان
ّ
لتشعب الخيرات فيه

م ّر اأمير الموؤمنين Qعلى قوم من الم�سلمين..
وه��م جال�سون في بع���س الم�ساجد في اأول يوم من
�سعب��ان يخو�سون في اأمر القدر وغي��ره مما اختلف
النا���س فيه وقد ارتفعت اأ�سواته��م وا�ستد في ذلك
جدالهم فوقف عليهم و�س ّل��م فر ّدوا عليه واأو�سعوا له
وقاموا طالبين منه الجلو�س اإليهم فلم يحفل بهمّ .ثم
بكالم طويل الى اأن قال:
ك ّلمهم ٍ
�سماه ر ّبنا �سعبان
«هذا يوم غ ّرة �سعبان الكري��مّ ،
لت�سعب الخيرات فيه ،قد فتح ر ّبكم فيه اأبواب جنانه
39
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وعر���س عليكم ق�سورها وخيراته��ا باأرخ�س الأثمان
واأ�سه��ل الأم��ور فاأبيتموها ،وعر���س عليكم اإبلي�س
اللعين ت�سعب �سروره وبالياه فاأنتم دائباً تنهمكون في
الغ��ي والطغيان ،تتم�سكون ب�سُ عب اإبلي�س وتحيدون
عن �سُ عب الخير المفتوح لكم اأبوابه.
هذ� غرة �ضعبان ُ
و�ضعب خير�ته:
�ل�ضالة

و�لزكاة

و�ل�ضوم

و�لمر بالمعروف

و�لنهي عن �لمنكر

وبر �لو�لدين

و�لقر�بات

و�لجير�ن

و�إ�ضالح ذ�ت �لبين

و�ل�ضدقة على �لفقر�ء و�لم�ضاكين

()1

( (1بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - 94س 56-55
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محطاتعباديةهامةفيشعبان
�لخمي�ش من �ضعبان

ّ
خا�سة ،فعن
لكل يوم خمي�س من �سعبان اأهمية ّ
مولنا علي بن اأبي طالب ،Qقال:
قال ر�شول �هلل :P

«تتزين ال�سم��وات في ّ
كل خمي���س من �سعبان
فتقول المالئكة :اإلهنا اغفر ل�سائميه واأجب دعاءهم
فم��ن �سلى في��ه ركعتين ،يقراأ ف��ي كل ركعة فاتحة
الكت��اب مرة و ق��ل هو اهلل اأحد مائة م��رة ،فاإذا �سلم
�سل��ى على النب��ي  Pمائة مرة ،ق�س��ى اهلل له كل
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حاج��ة من اأمر دينه ودنياه ،ومن �سام فيه يوماً واحداً
((1
حرم اهلل ج�سده على النار.
�لثالث من �ضعبان

مولد �لإمام �لح�شين
الي��وم الثالث من �سعب��ان يوم ذك��رى ولدة �سيدنا
ومولنا الإمام الح�سين.Q
Q

ُولد عزي��ز ر�سول اهلل  ،Pوعزيز اأمير الموؤمنين،
وال�سديقة الكبرى ال�سهيدة ،والإمام الح�سن واأهل
البي��ت جميع��اً Rالإم��ام الح�سي��ن ،Qفي
المدينة المن ّورة في الثالث من �سعبان على الم�سهور
من ال�سنة الرابعة للهجرة .قال ال�سيخ الطو�سي:M
(2( L
«اليوم الثالث فيه ولد الح�سين بن علي »..

( (1الإقبال .301/3وقد اأورد هذه الروايات جميعاً احلر العاملي ،يف الو�سائل ج� ،10س
.493
( (2ال�سيخ الطو�سي ،م�سباح املتهجد  ،826و 852والعالمة احللي ،تذكرة الفقهاء
(ط.ق).278/1
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وي�ستحب في هذا اليوم:
 -1ال�سيام
 -2زيارة الح�سينQ
 -3قراءة دعاء :بحق المولود في هذا اليوم
ذكر هذا الدعاء ،ال�سي��خ الطو�سي في الم�سباح
وال�س ّيد ابن طاو�س في الإقب��ال ،وال�سيخ الكفعمي
في البلد الأمين ،واأما الدعاء الذي يقراأ بعده مبا�سرةً،
فقد قال عنه ال�سيخ الطو�سي عليه الرحمة اإنّ الإمام
الح�سي��ن ،Qدعا به يوم ُكوث��ر ،اأي عندما تكاثر
عليه الأعداء في يوم عا�سوراء.
ق��ال ال�سي��خ الطو�سي عليه الرحم��ة :خرج اإلى
القا�سم بن العالء الهمداني وكيل اأبي محمدQ
اأن مولنا الح�سين Qول��د يوم الخمي�س لثالث
خلون من �سعبان ف�سمه وادع فيه بهذا الدعاء:
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«األله��م اإني اأ�ساألك بح��ق المولود في هذا اليوم
الموع��ود ب�سهادت��ه قب��ل ا�ستهالله وولدت��ه ،بكته
ولما يطاأ
ال�سم��اء وم��ن فيها والأر���س ومن عليه��اَّ ،
ل َب َت ْي َها قتيل العبرة و�س ّيد الأُ�سرة ،الممدود بال ُن�سرة
يوم َ
المع َّو�س مِن َق ْتلِ�� ِه اأنَّ الأئمة من نَ�سلِه،
الك�� َّرةُ ،
وال�سفاء في تربته ،والفوز مع��ه في اأوبته ،والأو�سياء
م��ن عترته ،بعد قائمهم وغيبت��ه حتى يدركوا الأوتار
ويثاأروا الثار وير�سوا الجبار ويكونوا خير اأن�سار �سلى
اهلل عليهم مع اختالف الليل والنهار ،األلهم فبحقهم
اإليك اأتو�س��ل واأ�ساأل �سوؤال مقت��رف معترف م�سئ
اإلى نف�سه مما فرط في يومه واأم�سه ،ي�ساألك الع�سمة
اإل��ى محل رم�سه ،اللهم ف�سل عل��ى محمد وعترته
واح�سرنا ف��ي زمرته ،وبوئنا مع��ه دار الكرامة ومحل
الإقامة .األلهم وكما اأكرمتن��ا بمعرفته فاأكرمنا بزلفته
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وارزقن��ا مرافقته و�سابقته واجعلن��ا ممن ي�س ِّلم لأمره
ويكثر ال�سلوة علي��ه عند ذكره وعلى جميع اأو�سيائه
واأه��ل اأ�سفيائ��ه الممدودي��ن منك بالع��دد الإثني
ع�س��ر ،النجوم ال ُّزه��ر والحجج على جمي��ع الب�سر،
اللهم وهب لنا في ه��ذا اليوم خير موهبة واأنجح لنا
فيه كل طلبة كما وهبت الح�سين لمحمد جده وعاذ
���س ِب َمهدِ ِه فنحن عائ��ذون بقبره من بعده ن�سهد
ُف ْط ُر ٌ
تربته وننتظر اأَ ْو َب َت ُه اآمين رب العالمين .
قال ال�سيخ الطو�سي:M
ثم تدعو بعد ذلك بدعاء الح�سين Qوهو اآخر
دعاء دعا به Qيوم ُكوثر « :األلهم متعالي المكان،
غني عن الخالئق،
عظيم الجبروت� ،سديد المِ حالٌّ ،
عري�س الكبرياء ،ق��ادر على ما ت�ساء ،قريب الرحمة،
�س��ادق الوع��د� ،سابغ النعمة ،ح�س��ن البالء ،قريب
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اإذا دعي��ت ،محيط بما خلقت ،قابل التوبة لمن تاب
اإليك ،قادر على ما اأردت ،ومدرك ما طلبت و�سكوراإذا
�سُ ك��رت ،و َذكو ٌر اإذا ذكرت ،اأدعوك محتاجاً ،واأرغب
اإليك فقيراً ،واأفزع اإليك خائفاً ،واأبكي اإليك مكروباً،
واأ�ستعي��ن بك �سعيفاً ،واأت��وكل عليك كافياً ،احكم
بينن��ا وبي��ن قومن��ا فاإنهم غرون��ا وخدعون��ا وخذلونا
وغدروا بنا وقتلونا ،ونحن عترة نبيك الذي ا�سطفيته
بالر�سالة وائتمنته عل��ى وحيك ،فاجعل لنا من اأمرنا
((1
فرجاً ومخرجاً ،برحمتك يا اأرحم الراحمين».
ثم الظاه��ر اأن الدعاء الأخير اإنم��ا يتلوه الداعي
اإلى قوله« :احكم بيننا وبين قومنا ثم يذكر بعد ذلك
((2
حاجته».
( (1ال�سيخ الطو�سي ،م�سباح املتهجد  .828-826وعنه ،ال�سيد يف الإقبال -303
.304
( (2اإقبال الأعمال .349-348
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�لر�بع من �ضعبان

مولد �أبي �لف�ش ��ل �لعبا�س

Q

اليوم الرابع من �سعبان ،هو يوم ذكرى �سيدنا ومولنا
اأبي الف�سل العبا�س ابن اأمير الموؤمنين .L
حيث ول��د اأبو الف�س��ل الع ّبا�س ف��ي الرابع من
�سعبان �سنة  26للهجرة ،ويكفي للدللة على عظمة
ه��ذا المولود و�سمو منزلته عن��د اهلل تعالى ،ما روي
عن الإمام ال�سجاد ،Qحيث يقول:
عمي العبا�س فلق��د اآثر واأبلى وفدى
« رح��م اهلل ّ
اأخاه بنف�سه حتى قطعت ي��داه فاأبدله اهلل بجناحين
يطير بهما مع المالئكة ف��ي الج ّنة كما جعل لجعفر
ب��ن اأبي طال��ب واإنّ للعبا�س عن��د اهلل تبارك وتعالى
منزلة يغبطه عليها جميع ال�سهداء يوم القيامة»(.(1
ومن مهمات هذا اليوم زيارته Qبالماأثور.
( (1ال�سيخ ال�سدوق ،الأمايل �س.548
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�لخام�ش من �ضعبان

مولد �لمام �ل�شجاد

Q

اليوم الخام�س من �سعب��ان ،هو يوم ذكرى مولد
�سيدن��ا ومولن��ا علي ب��ن الح�سي��ن  Lوهو رابع
اأئمة اأهل البي��ت الطاهر ،الم�سهور بزين العابدين اأو
�سيدهم ،وال�سجاد ،وذو الثفنات .
قال الزه��ري :ما راأيت قر�سي��ا اأف�سل منه .ولقد
تول��ى الإمام��ة بع��د ا�ست�سهاد اأبي��ه الح�سينQ
في كربالء ،ومناقبه وكرامات��ه وف�سائله في مجالت
�ستى اأكثر من اأن تح�س��ى كالعلم ،والحلم ،والجراأة
والقدام ،وثب��ات الجنان ،و�سدة الك��رم وال�سخاء،
وال��ورع ،والزهد ،والتقوى ،وكث��رة التهجد والتنفل،
والف�ساح��ة والبالغ��ة ،و�س��دة هيبت��ه بي��ن النا�س
ومحبته��م ل��ه ،وتربيته لجي��ل عظيم م��ن ال�سحابة
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والعلم��اء اأوقفوا حياتهم في خدم��ة الإ�سالم ،وغير
ذلك مما ل ي�سعنا التعر�س له هنا وقد ترك Qثروة
علمي��ة وعرفانية ،اأهمها اأدعيته التي رواها المحدثون
باأ�سانيده��م المت�ساف��رة ،والتي جمع��ت بما اأ�سمي
بال�سحيفة ال�سجادية المنت�سرة في العالم ،وهي زبور
اآل محمد ،والتي تمك��ن من خاللها Qوبقدرته
الفائقة الم�سددة ان يمنح ادعيته -اإلى جانب روحها
التعبدي��ة -محتوى اجتماعيا متع��دد الجوانب ،بما
حملته من مفاهيم خ�سبة ،واأفكار ناب�سة بالحياة.
و�سف��وة القول :اإنه��ا كانت اأ�سلوب��ا مبتكرا في
اي�س��ال الفك��ر الإ�سالم��ي والمفاهي��م الإ�سالمية
الأ�سيل��ة اإلى القلوب الظماأى ،والأفئدة التي تهوى
اإليه��ا لترتزق من ثمراتها ،وتنهل من معينها ،فكانت
بحق عملية تربوية نموذجية من الطراز الأول.
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ليلة �لن�ضف من �ضعبان

ول ّبد من اإهتم��ام خا�س بنف�س ليلة الن�سف من
�سعب��ان فهي اأف�سل ليلة في هذا ال�سهر وهي من ليالي
الق��در واإن لم تك��ن في �سهر رم�س��ان اإ ّل اأ ّنها كما في
تقدر على
الروايات من ليالي تقدير الأمور وكاأنّ الأمور ّ
تتمفيليلةالن�سفمن
مراحل،واإحدىمراحلالتقدير ّ
الحث الكبير على اإحياء هذه الليلة.
�سعبان ،وقد ورد ّ
والرواي��ات التي تب ّين لنا اأهمية ليلة الن�سف من
�سعبان كثيرة منها:
 ع��ن ر�سول اهلل  Pفي حدي��ث طويل« :اإن هللخي��اراً من كل ما خلقه  ..فاأما خياره من الليالي
فليال��ي الجمع ،وليلة الن�سف م��ن �سعبان وليلة
((1
القدر وليلتا العيدين»...
( (1بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - 93س .373
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 وعن��ه « :Pمن اأحيا ليلة العي��د وليلة الن�سف((1
من �سعبان لم ُيمت قلبه يوم تموت القلوب».
 كذلك اأورد ال�سيخ الطو�سي والعالمة المجل�سيرحمهم��ا اهلل عن الإمام الباق��ر Qوقد �سئل
عن ف�سل ليل��ة الن�سف من �سعبان فقال:Q
«ه��ي اأف�سل ليلة بعد ليلة الق��در ،فيها يمنح اهلل
تعال��ى العباد ف�سله ،ويغفر له��م بم ِّنه ،فاجتهدوا
في القربة اإل��ى اهلل فيها ،فاإنها ليلة اآلى اهلل تعالى
على نف�سه  -اأي اأق�سم اهلل تعالى على نف�سه -اأن
ل ي��ر ّد �سائ ًال له فيها ما لم ي�س��األ مع�سية ،واإنها
الليل��ة التي جعلها اهلل تعالى لنا اأهل البيت باإزاء
م��ا جعل ليلة الق��در لنب ّين��ا  ،Pفاجتهدوا في
الدع��اء والثناء عل��ى اهلل تعالى عز وجل فاإنه من
( (1الإقبال355/3و املجل�سي ،البحار.132/88
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�س ّب��ح اهلل تعال��ى فيها مائة مرة وحم��ده مائة مرة
وك ّب��ره مائة مرة ،غفر اهلل تعال��ى له ما �سلف من
معا�سي��ه ،وق�سى ل��ه حوائج الدني��ا والآخرة ،ما
التم�سه منه  -اأي ما طلبه من اهلل عز وجل  -وما
علم حاجت��ه اإليه واإن لم يلتم�س��ه منه ،كرماً منه
((1
وتف�س ًال لعباده».
تعالى ُّ
 وم��ن الرواي��ات ح��ول اأهمية ليل��ة الن�سف من�سعب��ان ،ع��ن الإم��ام ال�س��ادق« Qاأن اأمير
الموؤمنين Qكان يعجبه اأن يف ِّرغ الرجل نف�سه
اأربع لي��الٍ من ال�سنة ،اأول ليل��ة من رجب وليلة
((2
النحر وليلة الفطر وليلة الن�سف من �سعبان».
كما اأورد ال�سيد ابن طاوو�س ر�سوان اهلل تعالى
( (1ال�سيخ الطو�سي،الأمايل،297واملجل�سي ،البحار.85/94
( (2بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي 123/88و128و36/94و ،39نقالًعن ال�سدوق
يف ثواب الأعمال.84/94
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عليه رواية طويلة عن ر�سول اهلل  Pجاء فيها اأن
جبرائيل Qاأخبره عن ليلة الن�سف من �سعبان
اأنها ليلة «تف ّتح فيها اأبواب ال�سماء ،فتفتح فيها
اأبواب الرحمة ،وباب الر�سوان ،وباب المغفرة،
وباب الف�سل ،وباب التوبة ،وباب النعمة ،وباب
الجود ،وباب الإح�سان ،يعتق اهلل فيها بعدد �سعور
ويق�سم فيها
ال ّنعم واأ�سوافها ،و ُيثبِت فيها الآجالِّ ،
الأرزاق من ال�سنة اإلى ال�سنة ،وينزل ما يحدث في
ال�سنة كلها ،يا محمد من اأحياها بت�سبيح وتهليل
وتكبير ودعاء و�سالة وقراءة وتطوع وا�ستغفار كانت
الجنة له منز ًل ومقي ًال وغفر اهلل له ما تقدم من ذنوبه
وما تا ّأخر ..فاأحيها يا محمدَ ،واأْ ُمر ُاأ َّم َت َك باإحيائها
والتقرب اإلى اهلل تعالى بالعمل فيها فانها ليلة
�سريفة ،لقد اأتيتك يا محمد وما في ال�سماء م َلك
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اإل وقد �سف قدميه في هذه الليلة بين يدي اهلل
وداع ومك ِّبر
تعالى ..فهم بين راكع وقائم و�ساجد ٍ
وم�ستغفر وم�س ِّبح .يا محمد اإن اهلل تعالى َّيطلع في
هذه الليلة فيغفر لكل موؤمن قائم ي�سلي وقاعد ي�سبح
وراكع و�ساجد وذاكر ،وهي ليلة ل يدعو فيها داع اإل
ا�ستجيب له ،ول �سائل اإل اأُعطي ،ول م�ستغفٌر اإل
غفر له ول تائب اإل يتوب عليه ،من ُحرم خيرها يا
((1
محمد فقد حرم».
اأم��ا اأعمال ه��ذه الليلة فهي كثي��رة ،وفي مايلي
قائمة بها:
� -1لغ�شل:

وهو يخفف الذنوب ،وينبغي الحر�س قدر الإمكان
على الإتيان ب��ه في اأول الليل .ق��ال ال�سيخ المفيد
( (1الإقبال.321-320/3
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((1

عليه الرحمة :وي�ستحب في هذه الليلة الغ�سل.
� -2إحياء �لليلة بالعبادة:

فق��د ورد اأن من اأحياها لم يمت قلبه يوم تموت
القلوب .ق��ال ال�سيخ المفي��د :واإحياوؤه��ا بال�سالة
((2
والدعاء.
 -3زيارة �لإمام �لح�شين:Q

وهي اأف�سل الأعمال في هذه الليلة .قال ال�سيخ
المفي��د :وفي ه��ذه الليلة تك��ون زي��ارة �سيدنا اأبي
عب��د اهلل الح�سين بن عل��ي (3(..Qوقال ال�سيخ
الطو�سي :اأف�س��ل الأعمال فيها زي��ارة اأبي عبد اهلل
(4( L
الح�سين بن علي .
((1
((2
((3
((4

م�سار ال�سيعة.61
م�سار ال�سيعة.61
م�سار ال�سيعة.62-61
م�سباح املتهجد.829
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 -4دعاء مولد �لحجة:Q

قال ال�سيخ الطو�س��ي :وي�ستحب اأن ُيدعى فيها
بهذا الدعاء« :األلهم بحق ليلتنا ومولودها ،وحجتك
��ت اإلى ف�سلها ف�سل��ك َف َت َّم ْت
وموعوده��ا التي َق َر ْن َ
كلمتك �سدقاً وعد ًل ،ل مبدل لكلماتك ،ول ُمعقِّب
لآياتك ،ن��و ُرك المتاأ ِّلق ِ
و�سياُوؤك الم�س��رق ،وال َع َلم
الن��ور ف��ي َط ْخيا ِء الديج��ور ،الغائ��ب الم�ستور ّ
جل
ِ��د ُه و َك ُر َم مح َت ُد ُه والمالئك�� ُة �سُ َّه ٌده ،واهلل نا�سره
مول ُ
ؤي��ده اإذا اآن ميعاده ،والمالئكة اأَ ْم َدا ُد ُه� ،سيف اهلل
ومو ُ
ال��ذي ل َي ْن ُب ْو ونوره ال��ذي ل َي ْخ ُب ْو وذو الحِ لم الذي
الدهر ونوامي�س الع�س��ر َو ُول ُة الأمر
ل َي ْ�س ُب�� ْو َم َ
��دا ُر َّ
والم َن�� َّز ُل عليهم ما ُي َت َن َّز ُل في ليل��ة القدر واأ�سحاب
ُ
الح�سر والن�سر تراجمة وحيه وولة اأمره ونهيه ،األلهم
ِّ
ف�سل على خاتمهم وقائمهم الم�ستور عن عوالمهم،
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واأدرك بن��ا اأيامه وظهوره وقيام��ه واجعلنا من اأن�ساره
واق�� ُرن ثا َرنا بثا ِر ِه ،واك ُتبنا في اأعوا ِن ِه وخل�سائه واأحينا
ف��ي دولته ناعمين وب�سحبت��ه غانمين وبحقه قائمين
وم��ن ال�سوء �سالمين يا اأرحم الراحمين ،والحمد هلل
رب العالمي��ن ،و�سلى اهلل على محمد خاتم النبيين
والمر�سلي��ن وعل��ى اأهل بيت��ه ال�سادقي��ن ،وعترته
الناطقي��ن ،والعن جمي��ع الظالمين ،واحك��م بيننا
((1
وبينهم يا اأحكم الحاكمين».
 -5دعاء علمه �لإمام �ل�شادق:Q

قال ال�سيخ :وروى اإ�سمعيل بن الف�سل الها�سمي
ق��ال :علمن��ي اأبو عب��د اهلل Qدعاء اأدع��و به ليلة
الن�سف من �سعبان « :األلهم اأنت الحي القيوم العلي
العظيم الخالق الرازق المحيي المميت البدئ البديع
( (1م�سباح املتهجد .843-842
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المن،
لك الجالل ولك الف�س��ل ،ولك الحمد ولك ّ
الجو ٌد ولك َ
الك َرم ،ولك الأمر ولك ال َم ْجد ولك
ولك ُ
ال�سُ كر ،وحدك ل �سريك لك ،يا واحد ،يا اأحد ،يا �سمد،
يا من لم يل��د ولم يولد ولم يكن له ُكفُ��واً اأحدّ ،
�سل
محم��د وا ْغفِر لي وارحمني واكفني
محمد واآل ّ
على ّ
م��ا اأهمني واق�س َدينِي َو َو ِّ�سع َع َل َّي في رزقي فاإ َّنك في
هذه الليلة كل اأمر حكيم َتف ُرق ،ومن ت�ساء من َخلقِك
ت��ر ُزق فار ُزقني واأنت خير الرازقي��ن ،فاإنك قلت واأنت
خي��ر القائلين الناطقين} :وا�ساأل��وا اهلل من ف�سله{،
فمن ف�سلك اأَ�ساأَل واإياك ق ََ�س ْدت َوا ْب َن نَب ِّيك اعتمدت،
((1
ولك َر َج ْوت فارحمني يا اأرحم الراحمين».
 -6دعاء «األلهم اق�سم لنا من خ�سيتك»:
فق��د ورد حوله :كان ر�سول اهلل  Pيدعو في ليلة
( (1م�سباح املتهجد .843
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��م لنا من
الن�سف م��ن �سعبان ،فيق��ول « :األلهم اق�سِ ْ
خ�سيتك ما َي ُ
حول بيننا وبين مع�سيتك ،ومن طاعتك ما
ُتب ِّلغنا به ر�سوانك ،ومن اليقين ما َي ُهونُ علينا به ُم�سيبات
الدنيا ،اللهم متعنا باأ�سماعنا واأب�سارنا و ُق َّوتنا ما اأحييتنا،
واجعله الوارث منا .واجعل ثارنا على من ظلمنا ،وان�سرنا
على من عادانا ،ول تجعل م�سيبتنا في ديننا ،ول تجعل
همنا ،ول مبلغ علمنا ،ول ت�س ِّلط علينا من ل
الدنيا اأكبر ِّ
يرحمنا ،برحمتك يا اأرحم الراحمين».
� -7شالة و�أذكار:

وورد في رواية ح��ول اأن ليلة الن�سف اأف�سل ليلة
بعد ليلة القدر ،قال ال��راوي :فقلت ل�سيدنا ال�سادق
 ،Qواأي �س��ئ اأف�سل الأدعية؟ فق��ال« :اإذا اأنت
�سليت الع�ساء الآخرة ف�سل ركعتين تقر أا في الأولى
الحمد مرة ،و�سورة الجحد وهي قل يا اأيها الكافرون،
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واق��راأ في الركعة الثانية الحمد ،و�سورة التوحيد وهي
قل هو اهلل اأحد ف��اإذا �سلمت قلت� :سبحان اهلل ثالثاً
وثلثي��ن مرة ،والحمد هلل ثالثاً وثلثي��ن مرة ،واهلل اأكبر
��ن اإِ َل ْي ِه َم ْلجاأُ العِبا ِد فِي
اأربع��اً وثلثين مرة ،ثم قل :يا َم ْ
المل َِّم ِ
��ات يا عال َِم
المه َِّم��اِت َو ِاإ ّل ْي ِه َيفْ�� َز ُع َ
الخ ْلقُ فِي ُ
ُ
هام
الج ْه ِر َو َ
َ
الخ ِف َّي ِات يا َم ْن ل َت ْخفى َع َل ْي ِه َخواطِ ُر ا َل ْو ِ
الخ َط ِ
الخال ِئقِ َوال َب ِر َّياِت يا َم ْن ِب َيدِ ِه
رات يا َر َّب َ
َو َت�س ُّر ُف َ
ال�س ِ
ماوات ،اأَنْ َت اهلل ل اإِل َه اإِ ّل اأَنْ َت
َم َل ُك ُ
وت الأَ ْر ِ�س َين َو َّ
اأَ ُم ُّت اإِ َل ْي َك بِال اإِل َه اإِ ّل اأَنْ َت فَيا ل اإِل َه ِاإ ّل َاأنْ َت ْاج َع ْلنِي
فِي هذِ ِه الل ْي َل ِة م َِّم ْن نَ َظ ْر َت اإِ َل ْي ِه َف َرحِ ْم َت ُه َو َ�سمِ ْع َت ُدعا َئ ُه
َفاأَ َج ْب َت ُه َو َع ِل ْم َت ْا�ستِقا َل َت ُه َفاأَ َق ْل َت ُه َو َتجا َو ْز َت َع ْن �سال ِِف
َخطِ ي َئ ِت ِه َو َعظِ ِيم َجرِي َر ِت ِه َفق َْد ْا�س َت َج ْر ُت ب َِك م ِْن ُذ ُنوبِي
َو َل َجاأْ ُت ِاإ َل ْي َك فِي َ�س ْت ِر ُع ُيوبِي ،ال ّل ُه َّم ف َُج ْد َع َل َّي ب َِك َرم َِك
طاياي بِحِ لْمِ َك َو َع ْفو َِك َو َتغ ََّم ْدنِي
َوف َْ�سل َِك َو ْاح ُط ْط َخ َ
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ِ��غ َكرا َمت َِك َو ْاج َع ْلنِ��ي فِيها م ِْن
فِي ه��ذِ ِه ال َّل ْي َل ِة بِ�ساب ِ
اأَ ْولِيائ َِك ا َّلذِ َين ْاج َت َب ْي َت ُه ْم لِطا َعت َِك َو ْاخ َت ْر َت ُه ْم ِلعِبا َدت َِك
َو َج َع ْل َت ُه ْم خال َِ�س َت َ
��ك َو َ�س ْف َو َت َك ،ال ّل ُه َّم ْاج َع ْلنِي م َِّم ْن
الخ ْي ِ
��رات َح ُّظ ُه َو ْاج َع ْلنِي م َِّم ْن
��د َج ُّد ُه َو َت َو َّف َر م َِن َ
َ�س َع َ
َ�سل َِم َف َنع َِم َوفا َز َف َغن َِم َوا ْك ِفنِي �سَ َّر ما اأَ ْ�س َلف ُْت َوا ْع ِ�س ْمنِي
��ب اإِ َل َّي طا َع َت َك َوما
م َ
ِ��ن ال ْزدِيا ِد فِي َم ْع ِ�س َيت َِك َو َح ِّب ْ
��ك َو ُي ْز ِل ُفنِي عِ ْن َد َك�َ .س ِّي��دِ ي ،اإِ َل ْي َك َي ْل َجاأُ
ُي َق ِّر ُبنِ��ي ِم ْن َ
ِ��ب َو َعلى َك َرم َِك َي ِّع ُ
اله��ار ُِب َو ِم ْن َك َي ْل َتمِ ُ�س َّ
ول
الطال ُ
الم ْ�س َتق ُ
التائب اأَ َّد ْب َت عِ ب��ا َد َك بِال َّت َك ُّر ِم َو َاأنْ َت َ اأ ْك َر ُم
ِيل ُ
ُ
ِين َواأَ َم ْر َت بِال َع ْف ِو عِ با َد َك َواأَنْ َت ال َغفُو ُر ال َّرحِ ُيم،
ا َل ْك َرم َ
ال ّل ُه َّم فَال َت ْح ِر ْمنِي ما َر َج ْو ُت م ِْن َك َرم َِك َول ُتوؤْي ِْ�سنِي
م ِْن �ساب ِِغ ِن َعمِ َ
ِيل ق َِ�سمِ َك فِي
��ك َول ُت َخ ِّي ْبنِي م ِْن َجز ِ
هذِ ِه ال َّل ْي َل ِة َل ْه ِل طا َعت َِك َو ْاج َع ْلنِي فِي َج َّن ٍة م ِْن �سِ را ِر
ِ��كَ .ر ِّب ،اإِنْ ْل��م اأَ ُك ْن م ِْن َاأ ْه ِل ذل َ
َب ِر َّيت َ
ِ��ك َفاأَنْ َت اأَ ْه ُل
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َ
الك�� َر ِم َوال َعفْ�� ِو َوال َم ْغ ِف َر ِة َو ُج ْد َع َل َّي بِم��ا اأنْ َت اأ ْه ُل ُه ل
بِما اأَ ْ�س َتحِ ُّق ُه َفق َْد َح ُ�س َن َظ ِّني ب َِك َو َت َحق ََّق َرجائِي َل َك
َو َع ِلق َْت نَ ْف�سِ ي ب َِك َرم َِك َف َاأنْ َت َ اأ ْر َح ُم ال َّراحِ مِ َين َواأَ ْك َر ُم
��م َو ْاخ ُ�س ْ�سنِي م ِْن َك َرم َ
ِيل
ِ��ك ب َِجز ِ
ا َل ْك َرم َ
ِي��ن ،ال ّل ُه َّ
ق�سمِ َك َو َاأع��و ُذ ِب َع ْفو َِك م ِْن ُعقُو َبت َِك َوا ْغف ِْر لِي َّ
الذنْ َب
��ق َو ُي�س ِّيقُ َع َل َّي ال ِّر ْزقَ َح ّتى
ا َّلذِ ي َي ْحب ُِ�س َع َل َّي الخُ ُل َ
ِ��ح ر َ
ِيل َعطائ َ
ِ��ك َواأَ ْ�س َع َد
��م ب َِجز ِ
اأَ ُقو َم ب�سال ِ
ِ�ساك َوانْ َع َ
بِ�ساب ِِغ نَ ْعمائ َِكَ ،فق َْد ُل ْذ ُت ب َِح َرم َِك َو َت َع َّر�سْ ُت ل َِك َرم َِك
َو ْا�س َت َع ْذ ُت ِب َع ْفو َِك م ِْن ُعقُو َبت َِك وبِحِ لْمِ َك م ِْن َغ َ�سب َِك
��د بِما َ�ساأَ ْل ُت َك َ َواأنِلْ ما ال َت َم ْ�س ُت ِم ْن َك َاأ ْ َ�ساأ ُل َك ب َِك
ف َُج ْ
ل بِ�سَ ٍْي ُه َو اأَ ْع َظ ُم ِم ْن َك.
ف��و اهلل ل��و �ساألت به��ا بعدد القط��ر لبلغك اهلل
((1
عزوجل اإياها بكرمه وف�سله».
( (1ال�سيخ الطو�سي،م�سباح املتهجد 831-830والإقبال.316-315/3
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 -8تك ��ر�ر �لباقي ��ات �ل�شالح ��ات (�شبح ��ان �هلل
و�لحمد هلل و�هلل �أكبر) مائة مرة:

اأورد ذلك ال�سي��خ الطو�سي في رواية عن الإمام
الباقر ،جاء فيها قوله«:Qفاإنه من �س َّبح اهلل تعالى
فيه��ا مائة مرة ،وحمده مائ��ة مرة وكبره مائة مرة ،غفر
اهلل له ما �سل��ف من معا�سيه وق�سي له حوائج الدنيا
والآخ��رة م��ا التم�سه وما عل��م حاجته اإلي��ه واإن لم
((1
يلتم�سه منة وتف�سال على عباده».
 -9قر�ءة دعاء� :إلهي تعر�س لك في هذ� �لليل
�لمتعر�شون:

وقد اأورده ال�سيخ الطو�سي بعد ال�سالة المتقدمة
التي تت�سمن دعاء «يامن اإليه ملج أا العباد» فقال بعده
مبا�س��رة :وتق��ول« :اإلهي تعر�س لك ف��ي هذا الليل
المتعر�س��ون وق�سدك فيه القا�س��دون واأمل ف�سلك
( (1ال�سيخ الطو�سي،م�سباح املتهجد .831
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ومعروفك الطالبون ،ولك في هذا الليل نفحات وجوائز
وعطايا ومواه��ب تمن بها على من ت�س��اء من عبادك
وتمنعها من لم ت�سبق له العناية منك ،وها اأنا ذا ُعبيدك
الفقير اإلي��ك الموؤمل ف�سلك ومعروفك ،فاإن كنت يا
مولي تف�سل��ت في هذه الليلة على اأحد من خلقك
وعدت علي��ه بعائدة من عطف��ك ،ف�سل على محمد
واآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفا�سلين وجد
عل��ي َبط ْول َِك ومعروفك ي��ا رب العالمين ،و�سلى اهلل
على محمد خاتم النبيين واآله الطاهرين و�سلم ت�سليما
اإن اهلل حمي��د مجي��د ،اللهم اإني اأدع��وك كما اأمرت
((1
فا�ستجب لي كما وعدت اإنك ل تخلف الميعاد».
 -10دعاء �ل�شجود:

كان يدعو به النبي ،Pفي �سجوده ليلة الن�سف
م��ن �سعبان�« .سجد لك �سوادي وخيالي ،واآمن بك
( (1ال�سيخ الطو�سي،م�سباح املتهجد .833
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ف��وؤادي ،هذه يداي وما جنيت��ه على نف�سي ،يا عظيم
ترج��ي ل��كل عظيم ،اغفر ل��ي العظيم فاإن��ه ل يغفر
الذنب العظيم اإل الرب العظيم» .ثم رفع راأ�سه ثم عاد
�ساجداً يق��ول« :اأعوذ بنور وجهك الذي اأ�ساءت له
ال�سموات والأر�سون ،وانك�سفت له الظلمات و�سلح
عليه اأمر الأولي��ن والآخرين من فجاءة نقمتك ومن
تحويل عافيتك ومن زوال نعمتك ،اللهم ارزقني قلباً
((1
تقياً نقياً ومن ال�سرك بريئاً ل كافرا ول �سقيا».
� -11شالة مائة ركعة

ورد التاأكيد عليها كثيراً ،بحيث اأن من يطلع على
الث��واب الكبير الذي ورد على ه��ذه ال�سالة ،يبذل
اأق�س��ى جهد ممكن لئال تفوت��ه .وكل ركعتين منها
بت�سليمة ،يق��راأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو اهلل
اأح��د ع�سر مرات ،فاإذا فرغ م��ن ال�سالة  -اأي اأنهي
( (1ال�سيخ الطو�سي،م�سباح املتهجد.842-841
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المائ��ة ركعة -ق��راأ اآية الكر�سي ع�س��ر مرات وفاتحة
الكتاب ع�سر م��رات و�سبح اهلل مائة مرة .وفي عظيم
ث��واب ه��ذه ال�سالة نق��راأ مايلي«:م��ن �سلى (هذه
ال�س��الة) غف��ر اهلل له مائة كبيرة موبق��ة موجبة للنار
واأعطاه بكل �سورة وت�سبيحة ق�سراً في الجنة و�سفّعه
اهلل ف��ي مائة من اأهل بيته و�سركه في ثواب ال�سهداء
واأعط��اه ما يعط��ي �سائمي هذا ال�سه��ر وقائمي هذه
ً ((1
الليلة من غير اأن ينق�س من اأجورهم �سيئا».
 -12قر�ءة دعاء كميل

ورد الحث في هذه الليلة على قراءة دعاء كميل واأن
له ف�س ًال عظيماً.قال ال�سيخ الطو�سي :روي اأن كميل
ب��ن زياد النخع��ي راأي اأمير الموؤمني��ن� Qساجداً
((2
يدعو بهذا الدعاء في ليلة الن�سف من �سعبان.
( (1الإقبال.320/3
( (2م�سباح املتهجد.844
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وق��ال ال�سي��د ابن طاو���س :ووجدت ف��ي رواية
اأخرى م��ا هذا لفظه :ق��ال كميل بن زي��اد« :كنت
جال�س��اً مع مولي اأمي��ر الموؤمنين Qفي م�سجد
الب�سرة ومعه جماعة م��ن اأ�سحابه فقال بع�سهم :ما
معنى قول اهلل عز وجل :فيها يفرق كل امر حكيم؟
ق��ال :Qليلة الن�سف من �سعب��ان ،والذي نف�س
عل��ي بيده اإنه ما من ٍ
عب��د اإل وجميع ما يجري عليه
من خير و�سر مق�سوم له في ليلة الن�سف من �سعبان
ال��ى اآخر ال�سنة في مثل تلك الليلة المقبلة ،وما من
عبد يحييها ويدعو بدعاء الخ�سر Qاإل اأجيب له.
فلم��ا ان�سرف طرقته لي ًال ،فقال :Qما جاء بك يا
كميل؟ قلت :يا اأمير الموؤمنين دعاء الخ�سر ،فقال:
اأجل�س يا كميل ،اإذا حفظت هذا الدعاء فادع به كل
ليلة جمع��ة اأو في ال�سهر مرة اأو في ال�سنة مرة اأو في
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عمرك مرة ُت ْك َف و ُت ْن َ�س ْر و ُترزق ولن ُتعدم المغفرة ،يا
كميل اأوجب لك طول ال�سحبة لنا اأن نجود لك بما
�ساألت ،ثم قال :اكتب :األلهم اإني اأ�ساألك برحمتك
الت��ي و�سعت كل �سئ ،وبقوتك التي قهرت بها كل
�سئ (1(.»..واأورد الدعاء بتمامه
� -13شالة جعفر �لطيار

ر�شو�ن �هلل تعالى عليه

وهي اأر َبع ركعات بت�س ّهدتين َو َت�سليمين يقراأ في
مد و(اِذا زلزلت الأر�س)،
الح ُ
الركعة الأول��ى ُ�سو َرة َ
م��د والعادياتَ ،وفي
الح ُ
َوف��ي الركعة الثّاني��ة ُ�سو َرة َ
م��د و( ِاإذا ج��ا َء نَ�س ُر اهلل)َ ،وف��ي ال ّرابعة
الح ُ
الثّالث��ة َ
��د) فاإذا فرغ من القراءة في
الح ُ
م��د و( ُقل ُه َو اهلل اأَ َح ٌ
َ
ُك ِّل ركع��ة فَل َيقُل ق َ
َب��ل ال ُركوع خم���س ع�سرة َم َّرة:
��د ِهلل َول اإِل�� َه اإِ ّل اهلل َواهلل اأَ ْك َب ُر.
الح ْم ُ
ُ�س ْبح��انَ اهلل َو َ
( (1الإقبال.330/3
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ويقو َلها في ركوعه ع�سراً واإِذا ا�ستوى من ال ُّركوع قائِماً
قا َله��ا ع�سراً ،فاإذا �سجد قالها ع�س��راً ،فاإذا َج َل َ�س بين
ال�سجدتين قا َلها ع�سراً ،فاإذا َ�س َج َد الثّانية قا َلها ع�سراً،
ّ
فاإذا َج َل َ�س ل َيقوم قا َلها قبل اأَن يقو ُم ع�سراً يفعل َ
ذلك
في الأربع ركعات فتكون ثالثمائة ت�سبيحة.
فقد اأورد ال�سيخ الطو�سي اأن الراوي قال� :ساألت
اأب��ا الح�سن علي ب��ن مو�سى الر�س��ا Lعن ليلة
الن�س��ف من �سعب��ان قال« :هي ليل��ة يعتق اهلل فيها
الرقاب من النار ويغف��ر فيها الذنوب الكبار» ،قلت:
فهل فيها �سالة زيادة على �سائر الليالي؟ قال« :لي�س
فيه��ا �سئ موظف ،ولكن اإن اأحبب��ت اأن تتطوع فيها
ب�سئ فعليك ب�سالة جعفر بن اأبي طالب Qواأكثر
فيها من ذك��ر اهلل تعالى ومن ال�ستغفار والدعاء فاإن
((1
اأبي Qكان يقول :الدعاء فيها م�ستجاب».
( (1م�سباح املتهجد.838
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-14دعاء �شلو�ت كل يوم من �أيام �شعبان عند �لزو�ل:

اأورد ال�سيخ الطو�سي وال�سيد ابن طاو�س رواية جاء
فيه��ا« :كان علي بن الح�سي��ن  Lيدعو عند كل
زوال م��ن اأيام �سعبان وفي ليل��ة الن�سف منه وي�سلي
عل��ى النبي  Pبه��ذه ال�سلوات :الله��م �سل على
((1
محمد واآل محمد �سجرة النبوة ومو�سع الر�سالة.»..
� -15شالة �أربع ركعات:

قال ال�سيخ المفيد عليه الرحمة والر�سوان :وقد
روي ع��ن ال�سادق جعفر بن محمد  ،Lاأنه قال:
«اإذا كان ليل��ة الن�س��ف من �سعب��ان اأذن اهلل تعالى
للمالئك��ة بالن��زول من ال�سماء اإل��ى الر�س ،وفتح
فيها اأبواب الجن��ان ،واأجيب فيها الدع��اء ،فل ُي ِّ
�سل
العب��د فيها اأربع ركع��ات يقراأ ف��ي كل ركعة فاتحة
الكت��اب مرة و�س��ورة الخال�س مائة م��رة ،فاإذ فرغ
( (1الإقبال.300-299/3وجتد الدعاء يف مفاتيح اجلنان.
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منه��ا ب�سط يديه للدعاء وقال في دعائه« :اأاللهم اإني
اليك فقير ،وبك عائذ ،ومنك خائف ،وبك م�ستجير،
رب ل تبدل ا�سمي ول تغير ج�سمي ،واأعوذ بعفوك
م��ن عقاب��ك ،واأعوذ بر�س��اك من �سخط��ك ،واأعوذ
برحمتك من عذابك اإنك كما اأثنيت على نف�سك،
وفوق ما يقول القائلون� ،سل على محمد واآل محمد
وافعل بي كذا وكذا ،وي�ساأل حوائجه ،وروي اأن من
�سل��ى هذه ال�سالة ليلة الن�سف من �سعبان غفر اهلل
((1
�سبحانه ذنوبه ،وق�سى حوائج��ه ،واأعطاه �سوؤل��ه».
� -16شالة مروية عن ر�شول �هلل  ،Pقال:

«وم��ن �سلى في الليلة الخام�سة ع�سر من �سعبان
بي��ن الع�ساءين (بين �سالة المغ��رب والع�ساء) اأربع
ركع��ات يقراأ في كل ركعة فاتح��ة الكتاب مرة وقل
( (1ال�سيخ املفيد ،م�سار ال�سيعة  .62وقد اأورد ال�سيخ الطو�سي ،م�سباح املتهجد-837
 838هذه ال�سالة ولكنه ذكر بدل املائة مرة قل هو اهلل اأحد ،مائتني وخم�سن مرة يف
كل ركعة ،ويف الدعاء اأورد ال�سيخ عبارة« ،اأنت كما اأثنيت على نف�سك» وهو امل�سهور.
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ه��و اهلل اأحد ،ع�س��ر مرات ،وفي رواي��ة اإحدى ع�سر
م��رة فاإذا فرغ قال يا رب اغف��ر لنا( ،ع�سر مرات) ،يا
رب ارحمنا( ،ع�سر مرات) ،يا رب ُتب علينا( ،ع�سر
مرات) ،ويقراأ قل ه��و اهلل اأحد اإحدى وع�سرين مرة
ثم يقول �سبح��ان اهلل الذي يحي��ي الموتى ويميت
الأحي��اء وه��و على كل �س��يء قدير(ع�س��ر مرات)
ا�ستج��اب اهلل تعالى ل��ه وق�سى حوائج��ه في الدنيا
والخ��رة ،واأعطاه اهلل كتابه بيمين��ه ،وكان في حفظ
((1
اهلل تعالى اإلى قابل».
� -17شالة �لليل

بكيفي��ة خا�سة بليلة الن�سف م��ن �سعبان ،اأوردها
ال�سيخ الطو�سي( (2واأوردها ال�سيد في الإقبال( ،(3وتتميز
باأدعية خا�سة بعد كل ركعتين ودعاء بعد الوتر.
( (1الإقبال.314-313/3 .
( (2م�سباح املتهجد.843-842
( (3الإقبال.354-351/3
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يوم �لخام�ش ع�ضر من �ضعبان

ي��وم الن�سف م��ن �سعب��ان ،غاية ف��ي الأهمية،
((1
وقد ورد عن النب��ي  Pالتاأكيد عليه وعلى ليلته
واأعمال��ه قليل��ة وربما كان ال�سب��ب اأن ليلة الخام�س
عمن
ع�سر ليلة اإحياء وه��ذا اأمر ي�ستدعي التخفيف ّ
اأحيا هذه الليلة فال يكلف باأعمال مرهقة في يومها.
و�أهم �أعماله:

النب��ي « :Pاإذا �سار الن�سف من
 -1ال�س��وم فعن ّ
�سعبان فاق�سوا ليلته بالعبادة ويومه بال�سيام».
 -2زيارة الإمام الح�سين Qوالإمام الحجة|.
وينبغ��ي اللتفات اإل��ى اأن هذا اليوم ه��و يوم فرحة
بولدة الإمام المهدي|.
( (1البحار.65/94
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�لجمعة �لأخيرة من �ضعبان و�أ�ضبوع �لم�ضجد

ينبغ��ي اأن يك��ون وا�سح��اً اأنّ اآخر �سه��ر �سعبان
أهم م��ن اأ ّوله ،واإذا لم يوفق اأحدن��ا لخيرات �سعبان
ا ّ
المباركة ،فال ا ّأقل من اغتن��ام فر�سة الع�سر الأواخر
التي يمكن فيها تدارك ما فات.
والأ�سبوع الأخير من هذا ال�سهر هو اأ�سبوع الم�سجد
وه��و فر�سة حقيقية لتجديد العالق��ة ببيت اهلل تعالى
وتفعيل الح�س��ور فيه تمهيداً ل�سه��ر رم�سان المبارك
الذي هو �سهر الم�سجد و�سهر العبادة وربيع القراآن.
ورد عن ر�شول �هلل:P

«من م�سى اإلى م�سج��د يطلب فيه الجماعة كان
له ِّ
ب��كل خطوة �سبع��ون األف ح�سن��ة ،و ُيرفع له من
الدرجات مثل ذلك ،واإن مات وهو على ذلك ّوكل
اهلل ب��ه �سبعين األف ملك يعودونه في قبره ،ويوؤن�سونه
في وحدته ،وي�ستغفرون له حتى ُيبعث».
74

لزيارة املوقع �إ�ضغط هنا

إن اهلل تبارك وتعالى يعتق في
هذا الشهر رقابا من النار

عن الهروي قال :دخل��ت على الر�سا Qفي
اآخر جمعة من �سعبان ،فقال:
«ي��ا اأبا ال�سلت اإن �سعب��ان قد م�سى اأكثره وهذا
اآخر جمعة فيه:
 -1فتدارك فيما بقي منه تق�سيرك فيما م�سى منه
 -2وعليك بالقبال على ما يعنيك
 -3واأكثر من الدعاء وال�ستغفار ،وتالوة القراآن
 -4وت��ب اإلى اهلل من ذنوب��ك ليقبل �سهر اهلل اإليك
واأنت مخل�س هلل عز وجل
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 -5ول تدع��ن اأمان��ة ف��ي عنق��ك اإل اأديتها ول في
قلبك حقدا على موؤمن اإل نزعته
 -6ول ذنبا اأنت مرتكبه اإل قلعت عنه
 -7وات��ق اهلل ،وتوكل عليه في �س��ر اأمرك وعالنيته،
وم��ن يتوكل على اهلل فهو ح�سبه اإن اهلل بالغ اأمره
قد جعل اهلل لكل �سئ قدراً.
 -8واأكث��ر م��ن اأن تق��ول فيما بقي من ه��ذا ال�سهر
(الله��م اإن لم تك��ن غفرت لنا فيم��ا م�سى من
�سعب��ان ،فاغفر لنا فيما بقي من��ه) فاإن اهلل تبارك
وتعالى يعتق في هذا ال�سهر رقابا من النار لحرمة
((1
�سهر رم�سان.

( (1بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - 94س 73 - 68

76

لزيارة املوقع �إ�ضغط هنا

خطبة رسول اهلل P

في استقبال شهر رمضان

في اطار الإ�ستعداد ل�سهر م�سان في �سهر �سعبان
تاأتي الخطبة ال�سهيرة لر�سول اهلل  ،Pوالتي خطبها
في اآخر �سهر �سعب��ان ليكون هناك مت�سع من الوقت
في�ستع��د الم�سلمون فيما بقي م��ن ال�سهر ل�ستقبال
ّ
�سه��ر رم�سان بحيث يكونون اأه�� ًال ل�سيافة الرحمن
وقد ارتاأينا ايرادالخطبة بتمامها ،كما يلي:
عن الإمام علي بن مو�سى الر�سا ،عن اأبيه مو�سى
ب��ن جعفر ،عن اأبيه جعفر بن محمد ،عن اأبيه محمد
ب��ن علي ،عن اأبيه علي بن الح�سين ،عن اأبيه ال�سيد
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ال�سهي��د الح�سين بن علي ،ع��ن اأبيه �سيد الو�سيين
اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب  ،Rقال:
اإن ر�سول اهلل Pخطبنا ذات يوم فقال:
اأ ُّيها النا�س ،اإنه قد اأَق َب َ
��ل اإِ َل ُيكم �سه ُر اهلل بالبركة
والرحمة والمغفرة� ،سه ٌر هو عند اهلل اأف�سل ال�سهور،
واأيامه اأف�سل الأيام ،و َل َياليه اأَ ُ
ف�سل ال َّليالي ،و�ساعاته
اأف�سل ال�ساعات ،وهو �سه ٌر ُدعِ ي ُتم فيه اإلى �سيافة اهلل،
أهل كرامة اهلل ،اأنفا�سكم فيه ت�سبيح،
وجعِل ُتم في ِه من ا ِ
ُ
ونو ُم ُكم فيه عبادة ،و َع َم ُل ُكم فيه مقبول ،و ُد َعاوؤ ُُكم فيه
وقلوب
م�ستج��اب ،فا�ساألوا اهلل ربك��م ِب ِن َّيات �سادقة ٍ
قي
طاهرة ،اأن يوفقكم ل�سيامه وتالوة كتابه ،فاإنَّ ال�سَّ َّ
من ُح ِر َم ُغفرانَ اهلل في هذا ال�سهر ال َعظيم .
واذكروا بجوعِ ُكم و َع َط�سِ ُكم فيه ُج َوع يوم القيامة
وت�سدق��وا عل��ى فقرائك��م وم�ساكينكم،
وعط�س��هَّ ،
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َو َو ِّقروا كِ با َر ُكم ،وارحموا ِ�سغَا َركمِ ،
و�سلوا اأرحا َم ُكم،
عم��ا ل َيحِ ُّل النظر اإليه
واحفظ��وا األ�سنتكم ،و ُغ ُّ�سوا َّ
اأب�سارك��م ،وعما ل َيحِ ُّل الإ�ستم��اع اإليه اأ�سماعكم،
وتح َّننوا على اأيتام النا�س ُي َت َح َنن على اأَي َتام ُِكم ،وتوبوا
الى اهلل من ذنوبكم ،وارفعوا اإليه اأيديكم بالدعاء في
ال�ساعاتَ ،ي ْن ُظر اهلل عز
اأوقات �سلواتكم ،فاإ َّنها اأَف�سل َّ
ّ
وجل فيها بال َّرحمة الى عب��اده ،و ُيجي ُبهم اإذا ناجوه،
جيب لهم اإذا َد ُعوه.
و ُي َل ِّبيهم اإذا نَا ُدوه و َي�س َت ُ
اأ ُّيها النا�س ،اإن اأنف�سكم مرهونه باأعمالكمَ ،فف ُُّكوها
ُ
با�ستغفارك��مُ ،وظهو َر ُكم َثقِي َل ٌة مِ��ن َاأ ْو َزار ُِكم ،ف ََخ ِّففُوا
عنه��ا ب ُِطول ُ�س ُجودِكم ،واعلموا اأن اهلل عزوجل ِذ ْك ُر ُه
اأق�سم بع ّزته اأن ل ّ
يعذب الم�سلين وال�ساجدين ،واأن
ل ير ِّوعهم بالنار ،يوم يقوم النا�س لرب العالمين.
اأ ُّيها النا�س ،م��ن َّفطر منكم �سائماً موؤمناً في هذا
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ال�سه��ر كان له بذلك عند اهلل عِ تقُ رقبة ،ومغفرة لما
م�سى من ذنوبه.
فقيل :يا ر�سول اهلل ولي�س كلنا نقدر على ذلك؟
فقال :Pاإتقوا النار ولو ب�س��قِّ تمر ٍة ،اإتقوا النار
ولو بِ�سُ ر َب ٍة من ماء.
ح�سن منكم في هذا ال�سهر خُ ُلقَه
اأ ُّيها النا�س ،من َّ
كان له جوا ٌز على ال�سراط يوم َتز ُِّل فيه الأقدام ،ومن
عما َم َل َك ْت يمينه خفَّف
خف ََّف منكم في هذا ال�سهر َّ
كف اهلل عنه
كف فيه �س�� َّره َّ
اهلل علي��ه ح�ساب��ه ،ومن َّ
غ�سبه يوم يلقاه ،وم��ن اأكرم فيه يتيماً اأكرمه اهلل يوم
يلق��اه ،ومن َو َ�س َل فيه َرحِ َم�� ُه َو َ�س َل ُه اهلل برحمته يوم
يلق��اه ،ومن ق ََط َع فيه َرحِ َم�� ُه قطع اهلل عنه رحمته يوم
يلق��اه ،ومن َت َط َّوع فيه ب�سالة كت��ب اهلل له براءة من
الن��ار ،ومن اأدى في��ه فر�ساً كان له ث��واب من اأدى
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�سبعي��ن فري�سة فيما �سواه من ال�سهور ،ومن اأكثر فيه
من ال�سالة َع َل َّي ثقّل اهلل ميزانه يوم َتخِ ُّف الموازين،
ومن َت َال فيه اآية من القراآن كان له مثل اأجر من ختم
القراآن في غيره من ال�سهور.
اأ ُّيه��ا النا���س ،اإن اأبواب الجنان ف��ي هذا ال�سهر
ُم َف َّت َح��ة فا�ساألوا ربكم اأن ل ُيغ ِل َق َه��ا َع َل ُيكم ،واأبواب
النيران ُم َغ َّلق��ة فا�ساألوا ربك��م اأن ل َيف َت َحها عليكم،
وال�سياطين مغلولة فا�ساألوا ربكم األ ُي َ�س ِّل َطها عليكم.
ُم��ت وقلت :يا
قال اأمي��ر الموؤمني��ن َ :Qفق ُ
ر�سول اهلل ،ما اأف�سل الأعمال في هذا ال�سهر؟
فقال :Pيا اأبا الح�سن ،اأف�سل الأعمال في هذا
ال�سهر ال َو َر َع عن محارم اهلل عز وجل ،ثم بكى.
فقلت :يا ر�سول اهلل ،ما يبكيك ؟
عل��ي ،لما ي�ستح��ل منك في هذا
فقال :Pيا ّ
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ال�سهر ،كاأن��ي بك واأنت ت�سلي لرب��ك ،وقد انبعث
ا�سق��ى الأولي��ن والآخرين� ،سقيق عاق��ر ناقة ثمود،
ف�سربك �سربة على قرنك تخ�سب منها لحيتك.
قال اأمير الموؤمنين :Qفقلت :يا ر�سول اهلل،
وذلك في �سالمة من ديني؟
فق��ال :Qف��ي �سالم��ة م��ن دين��ك ،ث��م
ق��ال  :Pيا عل��ي ،من قتل��ك فق��د قتلني ،ومن
اأبغ�س��ك فق��د اأبغ�سني ،ومن َ�س َّب��ك فقد �س َّبني،
لأ َّن��ك مني كنف�سي ،روحك من روحي ،وطينتك
م��ن طينت��ي ،اإن اهلل ع��ز وج��ل خلقن��ي واإياك،
وا�سطفان��ي واإي��اك ،واختارن��ي للنب��وة واختارك
لالإمامة ،فمن اأنك��ر اإمامتك فق��د اأنك��ر نب َّوت��ي.
ي��ا علي اأن��ت و�سيي ،واأبو ُول��دي ،وزوج ابنتي،
وخليفت��ي على اأمتي في حياتي وبع��د موتي ،اأمرك
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اأم��ري ،ونهيك نهي��ي ،اأق�سم بالذي بعثن��ي بالنبوة
وجعلني خير البرية ،اأنك حجة اهلل على خلقه واأمينه
((1
على �سره وخليفته في عباده».

( (1ال�سيد ابن طاو�س ،الإقبال 27-25/1
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وداع شهر شعبان

ها ه��و �سهر �سعبان ق��د اأقلنا الى ب��اب �سهر اهلل
تعالى؟
وفي القلب لوعة الق�سور وح�سرة التق�سير..
وفي النف�س يختلج اأنين العتاب واأ�سى الت�سيع..
فطوب��ى لل�سعبانيين الذي ُيقبل��ون الى �سهر اهلل
وق��د ا�ستع��دوا له ح��ق ال�ستع��داد وكان لنق�ساء
�سعبان في نفو�سهم الوقع الكبير..
فلي�س �سهر ر�سول الرحمة والن�سانية كغيره من
ال�سهور..
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ولي�س للخروج من �سيافة �ساحب الخلق العظيم
 Pعزاء ال �سرف الدخول في �سيافة �سهر الكريم
المطلق �سهر اهلل تعالى.
فوداع��اً يا �سهر ر�سول اهلل  ،Pوداعاً يا �سعبان..
والقلب يلهج في ا�ستقبال ربيع العبادة:
واخت�سن��ا
..الحم��د اهلل ال��ذي َح َبانَ��ا بدين��ه،
َّ
بملت��ه ،و�س ّبلنا في ُ�س ُبل اإح�سان��ه لن�سلكها بمنه اإلى
ر�سوانه..
ال�س ُب ِل �سهره،
والحمد هلل الذي جع��ل من تلك ُ
�سهر رم�س��ان� ،سهرال�سيام ،و�سه��ر ال�سالم ،و�سهر
َ
الطهور ،و�سهر التمحي�س و�سهر القيام..
اللهم �سل على محمد واآله ،واألهمنا معرفة ف�سله،
واإجالل حرمته ،والتحفظ مما حظرت فيه ،واأعنا على
�سيامه بك��ف الجوارح عن معا�سي��ك ،وا�ستعمالها
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في��ه بما ير�سيك ،حتى ل ُن�سغ َِي باأ�سماعنا اإلى لغو،
ول ُن�س��ر َِع باأب�سارنا اإلى له��و ،وحتى ل نَب�سِ َط اأيدينا
اإلى محظ��ور ،ول نخطو باأقدامنا اإلى محجور ،وحتى
ع��ي بطوننا اإل ما اأحلل��ت ،ول َتنطِ َق األ�سنتنا اإل
ل َت َ
بما َمثَّل��ت ول نتكلف اإل ما ُيدنِ��ي من ثوابك ،ول
نتعاطى اإل الذي َيق َِي م��ن عقابك ،ثم َخ ِّل�س ذلك
الم�سمِ عين ،ل ن�سرك
كله من رياء المرائين ،و�سمعة ُ
فيه اأحداً دونك ،ول نَب َتغي به مراداً �سواك.(1(..

( (1ال�سحيفة ال�سجادية (ابطحي)  -الإمام زين العابدين � - Qس 213 – 209
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ت َ
شهري؟
ص ْم َ
ُ

عن اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب Qقال:
قال ر�سول اهلل :P
« �سعبان �سهري ،ورم�سان �سهر اهلل عز وجل ،فمن
�سام �سهري كنت له �سفيعا يوم القيامة ،ومن �سام �سهر
اهلل عز وجل اآن�س اهلل وح�سته في قبره ،وو�سل وحدته،
وخ��رج من قبره مبي�سا وجه��ه ،اآخذا للكتاب بيمينه،
والخلد بي�ساره ،حتى يقف بين يدي ربه عز وجل.
فيقول :عبدي؟
فيقول :لبيك �سيدي.
فيقول ع ّز وجل� :سمت لي؟
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فيقول :نعم يا �سيدي.
فيق��ول تب��ارك وتعالى :خذوا بي��د عبدي حتى
تاأتوا به نبيي.
فاأوتى به فاأقول� :سمت �سهري؟
فيقول :نعم.
فاأقول له :اأنا اأ�سفع لك اليوم ..
فيقول اهلل تعالى :اأما حقوقي فقد تركتها لعبدي ،اأما
فعلي عو�سه حتى ير�سى.
حقوق خلقي فمن عفا عنه َّ
قال النبي :Pفاآخذ بيده حتى اأنتهي به اإلى ال�سراط
فاأجده زحِ فاً زلِقاً ل يثب��ت عليه اأقدام الخاطئين ،فاآخذه
بيده ،فيقول لي �ساحب ال�سراط :من هذا يا ر�سول اهلل؟
فاأقول :هذا فالن  -با�سمه  -من اأمتي ،كان قد �سام في
الدنيا �سهري ابتغاء �سفاعتي ،و�سام �سهر ربه ابتغاء وعده.
فيجوز ال�سراط بعف��و اهلل عز وجل حتى ينتهي اإلى باب
((1
الجنة..
( (1بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - 94س 83 - 79
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