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 إلى من ضل الطريق
 وتاه في الصحراء

وأنهكه العطش..حتى أعياه التعب  
إذ الحت له في األفق رايات.. بينما هو كذلك و  

أسباب النجاة..أمل فيها   
 وإذا بالمنادي ينادي اركب معنا

 ويتودد إليه مطمئنا
 ال أسألكم عليه أجرا
  ويلح عليه في شفقه

 إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن
نداء اهللا ويبشرهم مرددا   

وإن ناديتنا سمعناك..إن رغبت فينا أتيناك   
 وإن عزمت على قربنا أدنيناك

 وإن ذرفت الدمع من أجلنا فيا بشراك
يقناوالحق بركبنا واسلك طر.. لب نداءنا   

الشعبانيونفقد سبقك في الميدان   
 ولعله حطوا رحالهم في الجنة منذ سنين

 فتشبه بهم وقلد صنيعهم
 أغرس نخلت العزائم واروها بدموع نادم

 تنعم بالثمار وبالغنائم
ال تتوان.... أسرع....هيا

 إهداء 
 



 
 
 

  

  مقدمة
  

أولت الشريعة اإلسالمية الزمان والمكان أهمية خاصة، ودعت الفرد المسلم 
الحترامهما وعدم التعدي عليهما، فقد ورد في الحديث الشريف عن رسول اهللا صلى 

 .»ال تعادوا األيام فتعاديكم«:  عليه وآله قولهاهللا
 

 .كما دعته الغتنامهما والتزود منهما وعدم التفريط بهما
 

. وقد أقسم اهللا جل شأنه بالليل والنهار وما فيهما من فترات كالفجر والضحى والعصر
  *)  والنهارِ إِذَا تجلَّى*  واللَّيلِ إِذَا يغشى(: قال تعالى

  *) والَّيلِ إِذَا سجى*  والضحى(: ال سبحانه وق
 

وهذا التعظيم والقسم لما لها من حرمة، وقد شدد الباري العقوبة عند انتهاك 
حرمة الشيء العظيم كالقتل في األشهر الحرم، والزنا والخمر في شهر رمضان 

 .وغيرهما
ا، ليتسامى بروحه وجعلت الشريعة السمحاء مواسم يتزود فيها المؤمن من معينه

ويترفع عن الماديات، ليصل بروحه ونفسه مراتب الكمال والرفعة، ومن هذه المواسم 
شهر شعبان الذي تتشعب فيه الخيرات، وهو شهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وقد 

 .دعا بالرحمة لمن أعانه على شهره هذا بالعبادة والطاعة
ضان المبارك، فيعد المؤمن فيه نفسه كما أن شهر شعبان يعتبر مقدمة لشهر رم

 .ليكون على أهبة الستقبال شهر الصيام
  110تتشرف باقة الوالية ) الرجبيون ( لذا  و بعد االنتشار الكبير لكتاب االلكتروني 

  العمال و ادعية شهر شعبان المبارك ) الشعبانيون ( ان تقدم اصدارها الثاني بعنوان 
  ان يتقبل اعمالنا واعمالكم سائلين المولى العلي القدير 

 نسالكم الدعاء ،،،
  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 لماذا سمي شعبان؟
 

سمي شعبان بذلك لتشعبهم فيه أي تفرقهم في : ذكر بعض أهل اللغة
 .طلب المياه وقيل الغارات

 
إنما سمي شعبان شعبان ألنه شعب، أي ظهر بين : قال بعضهم: وقال ثعلب

 .شعابين، كرمضان ورماضينرمضان، والجمع شعبانات و شهري رجب و
 

 .شعبان من الشهور غير منصرف: وفي مجمع البحرين
 

وإنما «: هذا وفي الحديث الشريف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قال
 .»سمي شعبان ألنه يتشعب في أرزاق المؤمنين

 
وال يخفى أن الرزق أعم من الرزق المادي والمعنوي، وربما يكون الحديث 

 .ا ورد من تقسيم األرزاق في ليلة النصف منهإشارة إلى م
 

 .»شهر شعبان تشعب فيه الخيرات«: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 تمهيد ،،،
 

إن اهللا قد ميز األمة اإلسالمية عن سائر األمم بميزات، وكان منها شهر 
شهر برسول فخصم في هذا الشهر برحمة خاصة منه، وخص ال. شعبان

  .اإلسالم صلى اهللا عليه وآله فعرف بشهر النبي صلى اهللا عليه وآله
أعطيت هذه األمة ثالثة أشهر لم «: فعن جعفر بن محمد عليهما السالم

  »رجب وشعبان وشهر رمضان: يعطها أحد من األمم
 

 :شهر الشفاعة
 

يه ومن أسماء شهر شعبان شهر الشفاعة، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عل
وسمي شهر شعبان شهر الشفاعة ألن رسولكم يشفع لكل من يصلي «: وآله

 .»عليه فيه
 
 

 :شعبان وشجرة طوبى والزقوم
 

إن في أول شهر شعبان تطلع شجرة طوبى وشجرة الزقوم أغصانها على أهل 
األرض، فمن تمسك بأغصان شجرة طوبى أخذته إلى الجنة، ومن تمسك 

  . الناربأغصان شجرة الزقوم أخذته إلى
  
 
  
  

 



  
  
 

والذي بعثني بالحق نبيا، إن إبليس إذا «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
: كان أول يوم من شعبان بث جنوده في أقطار األرض وآفاقها يقول لهم

اجتهدوا في اجتذاب بعض عباد اهللا اليكم في هذا اليوم، وإن اهللا عز 
سددوا عبادي : ول لهموجل يبث مالئكته في أقطار األرض وآفاقها يق

وأرشدوهم وكلهم يسعد بكم إال من أبى وتمرد وطغا فإنه يصير في حزب 
 .إبليس وجنوده

 
وإن اهللا عز وجل إذا كان أول يوم من شعبان أمر بأبواب الجنة فتفتح، 
ويأمر شجرة طوبى فتطلع أغصانها على هذه الدنيا، ثم أمر بأبواب النار 

تطلع أغصانها على هذه الدنيا، ثم ينادي فتفتح ويأمر شجرة الزقوم ف
 :منادي ربنا عز وجل

 
يا عباد اهللا هذه أغصان شجرة طوبى فتمسكوا بها ترفعكم إلى الجنة، 

 .وهذه أغصان شجرة الزقوم فإياكم وإياها ال تؤديكم إلى الجحيم
 

فو الذي بعثني بالحق نبيا من تعاطى بابا من الخير في هذا اليوم فقد : قال
بغصن من أغصان شجرة طوبى فهو مؤديه إلى الجنة، ومن تعاطى بابا تعلق 

من الشر في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم فهو مؤديه 
 .إلى النار

 
فمن تطوع هللا بصالة في هذا «: ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

  .اليوم فقد تعلق منه بغصن
  .ق منه بغصنومن تصدق في هذا اليوم فقد تعل

  

 



  
  
 
 

  .ومن عفا عن مظلمة فقد تعلق منه بغصن
ومن أصلح بين المرء وزوجه والوالد وولده والقريب وقريبه والجار وجاره 

  .واألجنبي واألجنبية فقد تعلق منه بغصن
  .ومن خفف عن معسر من دينه أو حط عنه فقد تعلق منه بغصن

صاحبه فأده فقد تعلق ومن نظر في حسابه فرأى دينا عتيقا قد آيس منه 
  .منه بغصن

  .ومن كفل يتيما فقد تعلق منه بغصن
  .ومن كف سفيها عن عرض مؤمن فقد تعلق منه بغصن

  .ومن قرأ القرآن أو شيئاً منه فقد تعلق منه بغصن
  .ومن قعد يذكر اهللا ولنعمائه يشكره فقد تعلق منه بغصن

  .د تعلقوا منه بغصنومن عاد مريضاً ومن شيع جنازة ومن عزى فيه مصاباً فق
  .ومن بر والديه أو أحداهما في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن

ومن كان أسخطهما قبل هذا اليوم فأرضاهما في هذا اليوم فقد تعلق منه 
  .بغصن

وكذلك من فعل شيئاً من سائر أبواب الخير في هذا اليوم فقد تعلق منه 
  .»بغصن

والذي بعثني بالحق نبيا وإن من «: ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
تعاطى بابا من الشر والعصيان في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان 

  .»شجرة الزقوم فهو مؤديه إلى النار
  
  
  
  

 



  
  
 
 

والذي بعثني بالحق نبيا فمن قصر «: ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  .في صالته المفروضة وضيعها فقد تعلق منه بغصن

  .ان عليه فرض صوم ففرط في وضيعه فقد تعلق منه بغصنومن ك
ومن جاءه في هذا اليوم فقير ضعيف يعرف سوء حاله فهو يقدر على تغيير 
حاله من غير ضرر يلحقه وليس هناك من ينوب عنه ويقوم مقامه 

  .فتركه يضيع ويعطب ولم يأخذ بيده فقد تعلق منه بغصن
لم يقتصر به على قدر عقوبة ومن اعتذر من إليه مسيء فلم يعذره ثم 
  .إساءته بل أربى عليه فقد تعلق منه بغصن

ومن ضرب بين المرء وزوجه والوالد أو األخ وأخيه أو القريب وقريبه أو بين 
  .جارين أو خليطين أو أختين فقد تعلق منه بغصن

ومن شدد على معسر وهو يعلم إعساره فزاد غيظا وبالء فقد تعلق بغصن 
  .منه

لى دين فكسره على صاحبه وتعدى عليه حتى أبطل دينه ومن كان ع
  .فقد تعلق بغصن منه

  .ومن جفا يتيما وآذاه وتهزم ماله فقد تعلق بغصن منه
ومن وقع في عرض أخيه المؤمن وحمل الناس على ذلك فقد تعلق بغصن 

  .منه
  .ومن تغنى بغناء حرام يبعث فيه المعاصي فقد تعلق بغصن منه

 أفعاله في الحروب وأنواع ظلمه لعباد اهللا فيفتخر بها ومن قعد يعدد قبائح
  .فقد تعلق بغصن منه

ومن كان جاره مريضا فترك عيادته استخفافا بحقه فقد تعلق بغصن 
  .منه

  

 



  
 
 

  .ومن مات جاره فترك تشيع جنازته تهاونا به فقد تعلق بغصن منه
  .غصن منهومن أعرض عن مصاب وجفاه إزراء عليه واستصغارا له فقد تعلق ب

  .ومن عق والديه أو أحدهما فقد تعلق بغصن منه
ومن كان قبل ذلك عاقا لهما فلم يرضهما في هذا اليوم وهو يقدر على 

  .ذلك فقد تعلق بغصن منه
  .وكذا من فعل شيئا من سائر أبواب الشر فقد تعلق بغصن منه

 والذي بعتني بالحق نبيا إن المتعلقين بأغصان شجرة طوبى ترفعهم تلك
  .األغصان إلى الجنة

  .»وإن المتعلق بأغصان شجرة الزقوم تخفضهم تلك األغصان إلى الجحيم
  

 :زيد بن حارثة وشجرة طوبى
 

ثم رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله طرفه إلى السماء مليا وجعل 
يضحك ويستبشر ثم خفض طرفه إلى األرض فجعل يقطب ويعبس ثم 

عث محمدا بالحق نبيا لقد رأيت شجرة والذي ب«: أقبل على أصحابه فقال
طوبى ترتفع أغصانها وترفع المعلقين بها إلى الجنة ورأيت فيهم من تعلق 
منها بغصن ومنهم بغصنين أو بأغصان على حسب اشتمالهم على الطاعات، 
وإني ألرى زيد بن حارثة قد تعلق بعامة أغصانها فيه ترفعه إلى أعلى 

ثم نظرت إلى األرض فرأيت فوالذي عالئها فبذلك ضحكت وإستبشرت، 
بعثني بالحق نبيا لقد رأيت شجرة الزقوم تنخفض أغصانها وتخفض 
المتعلقين بها إلى الجحيم ورأيت منهم من تعلق بغصن ورأيت منهم من تعلق 
بغصنين أو بأغصان على حسب اشتمالهم على القبائح وإني ألرى بعض 

ضه إلى أسفل دركاتها المنافقين قد تعلق بعامة أغصانها وهي تخف
  .»فلذلك عبست وقطبت

 
 



 
 
   
 

 :هذا عطاءنا
 

ثم أعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بصره إلى السماء ينظر إليها مليا 
يا عباد اهللا لو رأيتم ما رأه : وهو يقطب ويعبس ثم أقبل إلى أصحابه فقال

 نبيكم محمد إذا ألظمأتم هللا بالنهار أكبادكم ولجوعتم له بطونكم
  .»ألسهرتم له ليلكم وعرضتم للتلف في الجهاد أرواحكم

ما هو يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فداك اآلباء واألمهات : قالوا 
  والبنون والبنات واألهلون والقرابات؟

  
والذي بعثني بالحق نبيا لقد رأيت «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

: الجنة فنادى منادي ربنا خزانهاتلك األغصان من شجرة طوبى عادت إلى 
يا مالئكتي انظروا إلى مقدار منتهى ظل ذلك الغصن فأعطوه من جميع 
الجوانب مثل مساحته قصورا ودورا وخيرات فأعطوه ذلك، فمنهم من 
أعطي مسيرة ألف سنة من كل جانب، ومنهم من أعطي ثالثة أضعافه 

 وجاللة أعمالهم، وأربعة أضعافه وأكثر من ذلك على قدر قوة إيمانهم
ولقد رأيت زيد بن حارثة أعطي ألف ضعف ما أعطي جميعهم على قدر 
فضله عليهم في قوة اإليمان وجاللة األعمال، فلذلك ضحكت 

  .وإستبشرت
  
  
  
  
  

 



  
 
 
  
 

 :انصاف وانتقام
 

ولقد رأيت تلك األغصان من شجرة الزقوم عادت إلى جهنم فنادى منادي 
ظروا من تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم يا مالئكتي ان: ربنا خزانها

في هذا اليوم فانظروا إلى منتهى مبلغ الظل ذلك الغصن وظلمته فابنوا له 
مقاعد من النار من جميع الجوانب مثل مساحته قصور نيران وبقاع غيران 
وحيات وعقارب وسالسل وأغالل وقيود وأنكال يعذب بها، فمنهم من أعد 

ين أو مائة سنة أو أكثر على قدر ضعف إيمانهم فيها مسيرة سنة أو سنت
وسوء أعمالهم، ولقد رأيت لبعض المنافقين ألف ضعف ما أعطي جمعيهم 

  .»على قدر زيادة كفره وشره، فبذلك قطبت وعبست
ثم نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إلى أقطار األرض وأكنافها فجعل 

طوبى للمطيعين «: ه فقاليتعجب تارة وينزعج تارة، ثم أقبل على أصحاب
كيف يكرمهم اهللا بمالئكته، والويل للفاسقين كيف يخذلهم اهللا 
ويكلهم إلى شيطانهم، والذي بعثني بالحق نبيا إني ألرى المتعلقين 
بأغصان شجرة طوبى كيف قصدتهم الشياطين ليغووهم فحملت عليهم 

يا :  ربناالمالئكة يقتلونهم ويسخطونهم ويطرودنهم عنهم وناداهم منادي
مالئكتي أال فانظروا كل ملك في األرض إلى منتهى مبلغ نسيم هذا 
الغصن الذي تعلق به متعلق فقالوا الشيطان عن ذلك المؤمن وأخروهم 
عنه، فإني ألرى بعضهم قد جاءه من األمالك من ينصره على الشياطين 
 ويدفع عنه المردة، أال فعظموا هذا اليوم من شعبان من بعد تعظيمكم
لشعبان فكم من سعيد فيه وكم شقي لتكونوا من السعداء فيه وال 

  .»تكونوا من األشقياء

 



  
  
 

 :كم من سعيد في شعبان
 

يا عباد اهللا فكم من سعيد بشهر «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
 ؟»شعبان في ذلك، وكم من شقي هنالك، أال أنبئكم بمثل محمد وآله

 
 .قالوا بلى يا رسول اهللا

 
محمد في عباد اهللا كشهر رمضان في الشهور، وآل محمد في عباد «: قال

اهللا كشهر شعبان في الشهور وعلي بن أبي طالب عليه السالم في آل محمد 
  صلى اهللا عليه وآله كأفضل أيام شعبان ولياليه وهو ليلة النصف ويومه، 
ند وسائر المؤمنين في آل محمد كشهر رجب في شهر شعبان، هم درجات ع

  .» اهللا وطبقات، فأجدهم في طاعة اهللا أقربهم شبها بآل محمد
 

 :صيام شعبان
 

أكدت الروايات الشريفة كثيراً على صيام شهر شعبان، وفضيلة الصائم 
في هذا الشهر العظيم، وقد كان الرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله 

 عائشة ، فعن- كما سبق –يدأب في صيام هذا الشهر وقيامه في لياليه 
ما رأيت رسول  اهللا صلى اهللا عليه وآله صام شهر أكثر مما صام في «: قالت

  .»شعبان
 

 :سنة الرسول صلى اهللا عليه وآله
 

فرض اهللا في السنة صوم رمضان، وسن رسول اهللا «: وفي الحديث الشريف
  .»صلى اهللا عليه وآله صوم شعبان

 



  
 
  

 :صوم النبيين عليهم السالم
 

إنّ صوم النبيين، وصوم أتباع النبيين، «: لباقر عليه السالموقال اإلمام ا
فمن صام شعبان فقد أدركته دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ولقوله 

 .»رحم اهللا من أعانني على شهري: صلى اهللا عليه وآله
 

 : صوموا شعبان
 

وا صوموا شعبان واغتسل«: وعن أبي بصير عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال
  .»ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم

  
 :الجنة لمن صامه

 
بل في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السالم دعا إلى صيام شهر شعبان 
المبارك محبة للنبي صلى اهللا عليه وآله وتقرباً إلى اهللا تعالى فقال عليه 

إلى اهللا من صام شعبان محبة للنبي صلى اهللا عليه وآله وتقرباً «: السالم
  .»عز وجلّ أحبه اهللا وقربه من كرامته يوم القيامة وأوجب له الجنة

 
 :ذخر للقيامة

 
صيام شعبان ذخر للعبد يوم «: وعن اإلمام الصادق عليه السالم قال

القيامة، وما من عبد يكثر الصيام في شعبان إال أصلح اهللا له أمر 
من يصوم يوما من شعبان معيشته، وكفاءه شر عدوه، وإن أدنى ما يكون ل

 .»أن تجب له الجنة
  

 



  
  
  
 

 :كنت شفيعه
 

وقال الصادق جعفر بن محمد عليه السالم حدثني أبي عن أبيه عن جده 
شعبان شهري وشهر «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: عليهم السالم قال

رمضان شهر اهللا عز وجلّ، فمن صام يوما من شهري كنت شفيعه يوم 
، ومن صام يومين من شهري غفر اهللا ما تقدم ذنبه، ومن صام القيامة

 .»ثالثة أيام من شهري قيل له استأنف العمل
 
 

 :من صام يوماً غفر له
 

قلت للصادق عليه السالم يا ابن رسول : وعن النوفلي عن مالك بن أنس قال
حدثني «: اهللا صلى اهللا عليه وآله ما ثواب من صام يوما من شعبان؟ فقال

من «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: ي عن جده عليهم السالم قالأب
  .»صام يوماً من شعبان إيماناً واحتساباً غفر له

  
 جعلنا اهللا واياكم من الشعبانيون ،،

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 * شهر شعبان تباهى *
 

تباهى " شعبان " أَي شهرٍ مثْلُ   
الْمختار طَه"  بِه  أَسعد اهللاُ   

في الْفَضلِ بدا " شهر اهللاِ " لَوالَ   
 انبعش رها"  شاهلِ جالْفَض يالَ فع  

" النبِي " إِنه الشهر الَّذي قَالَ   
  هو شهرِي فَاستوى في منتهاها

  **الدنا" شعبانَ " نور اهللاُ بِـ
ىاهضرٍٍ الَ يكُلِّ أَم يا فدفَغ  

 نارِ مواألَن فَبِه " بِيآَلِ الن "  
ىاهبتت تا فَالَحسقُد فَترش 

قَد بدت أَنواره " حسينٍ " بِـ  
  فَازدهت منه الدنا حين أَتاها

قَى قَد زادت ت" السجاد " ثُم بِـ  
  فَاستوت نورا وقَد زاد ضياها

الَحت كَوكَبا " الْعباسِ " ثُم بِـ  
  في سماءِ الْفَضلِ ياقُوتا تراها

 و " طَفَىصالْم هبِيش " نِيأَع " يلع "  
  بزغَت أَنواره في محتواها

 رِ " وصالْع امإِم "تخ ىدلْهل م  
 فَهو نور قَد عالَ فَوق سماها
 هسقُد يا فكَبكَو لَّىجتو 

 
 



 
 

 اعمال شهر شعبـان العامة
 فيه في فضلِ شهر شعبان واالعمال الواردة

صلى اهللا عليه  (اعلم انّ شهر شعبان شهر شريف وهو منسوب الى رسول اهللا
 يصوم هذا الشهر ويوصل) عليه وآله وسلمصلى اهللا (وكان ) وآله وسلم

شعبان : يقول ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(صيامه بشهر رمضان، وكان 
عليه (من شهري وجبت له الجنة ، وروى عن الصادق  شهري من صام يوماً

اذا دخل شعبان جمع ) عليه السالم) كان السجاد: انه قال ) السالم
هذا الشهر، هذا شهر  يا أصحابي أتدرون ما): عليه السالم(أصحابه وقال 

شهري،  شعبان: يقول ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(شعبان وكان النبي 
 فصوموا هذا الشهر حباً لنبيكم وتقرباً الى ربكم، أقسم بمن نفسي بيده

عليه (سمعت أمير المؤمنين : يقول ) عليه السالم(لقد سمعت أبي الحسين 
صلى اهللا عليه وآله (من صام شعبان حباً لرسول اهللا  : يقول) السالم

اهللا وقربه الى كرامته يوم القيامة وأوجب  وتقرباً الى اهللا أحبه) وسلم
 . له الجنة

حثّ ) السالم عليه(قال لي الصادق : وروى الشيخ عن صفوان الجمال قال 
شيئاً ، جعلت فداك ترى فيه : من في ناحيتك على صوم شعبان، فقلت 

كان اذا رأى هالل ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(نعم انّ رسول اهللا  : فقال
يا أهل يثرب اني رسول رسول اهللا : ينادي في المدينة  شعبان أمر منادياً

اليكم أال انّ شعبان شهري فرحم اهللا من )وسلم صلى اهللا عليه وآله(
: كان يقول ) ه السالمعلي(المؤمنين  ثم قال انّ أمير. أعانني على شهري 

  ) عليه السالم( ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول اهللا

  

 

العامةاعمال شهر شعبـان   
 



  

  
  

  ينادي في شعبان، ولن يفوتني أيام حياتي صوم شعبان ان شاء اهللا تعالى
 . صوم شهرين متتابعين توبة من اهللا: يقول ) عليه السالم(ثم كان 

 عليه( الصادق كنت عند: وروى اسماعيل بن عبد الخالق قال 
انّ في فضل ): عليه السالم(فجرى ذكر صوم شعبان فقال الصادق )السالم

وكذا حتى انّ الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له،  صوم شعبان كذا
أعمال عامة : الشهر الشريف من االعمال نوعان  واعلم انّ ما ورد في هذا

اماً أو ليالي خاصة منه، تخص أي تؤتى في جميع الشهر، وأعمال خاصة
 : واالعمال العامة هي ما يلي

 . اَستغفر اهللاَ واَسأَلُه التوبةَ :أن يقول في كلّ يوم سبعين مرة :االول 

الّذي ال الـه االَّ  اَستغفر اهللاَ :أن يستغفر كلّ يوم سبعين مرة قائالً :الثّاني 
حيمالر منحالر والْ ههلَيا وباَتو ومالْقَي يوم) ووردت كلمة حالحي القي (

عمل فقد  وبأي الروايتين) الرحمن الرحيم(في بعض الروايات قبل كلمة 
أحسن االستغفار، كما يستفاد من الروايات أفضل االدعية واالذكار في 

مرة كان كمن الشهر، ومن استغفر في كلّ يوم من هذا الشهر سبعين  هذا
 . ألف مرة في سائر الشهور استغفر اهللا سبعين

اهللا تعالى جسده  أن يتصدق في هذا الشهر ولو بنصف تمرة ليحرم :الثّالث 
 : انه سئل عن صوم رجب ، فقال) عليه السالم(على النار، وعن الصادق 

ى اهللا صل(ياابن رسول اهللا :  الراوي   أين أنتم عن صوم شعبان ، فقال له
الجنة واهللا ، : ما ثواب من صام يوماً من شعبان ؟ فقال ) وسلم عليه وآله

  الصدقة واالستغفار، ومن تصدق : أفضل ما يفعل فيه ، قال ما: فقال الراوي 

 



  

  

تعالى كما يربى أحدكم فصيله حتى  بصدقة في شعبان رباها اهللا
 . يوافى يوم القيامة وقد صار مثل أُحد

وال نعبد إِالّ اياه  اهللاُ ال الـه إالَّ :أن يقول في شعبان ألف مرة :الرابع 
كَرِه لَوو ينالد لَه صينخلرِكُونَ مشريف أجر عظيم،  الْمولهذا العمل الش

 . لمن أتى به عبادة ألف سنة ويكتب

كلّ   أن يصلّي في كلّ خميس من شعبان ركعتين يقرء في:الخامس 
فاتحة الكتاب مرة وقل هو اهللا احد مائة مرة فاذا سلّم صلّى على ركعة 

وآله مائة مرة، ليقضي اهللا له كلّ حاجة من أمور دينه ودنياه،  النبي
ففي الحديث تتزين السماوات في كلّ خميس من  ويستحب صيامه ايضاً

: ي وفي النبو. لصائمه وأجب دعاءه  الهنا اغفر: شعبان فتقول المالئكة 
عشرين حاجة من  من صام يوم االثنين والخميس من شعبان قضى اهللا له

 . حوائج الدنيا وعشرين حاجة من حوائج االخرة

 . وآله االكثار في هذا الشهر من الصالة على محمد :السادس 

النصف منه بهذه  أن يصلّي عند كلّ زوال من ايام شعبان وفي ليلة :السابع 
 : ) م عليه السال(ية عن السجاد المروالصلوات 

ةرجد، شمحآلِ مد ومحلى ملِّ عص ماَللّـه  لَفتخمو ،سالَةعِ الرضومو ،ةوبالن
ندعمو ،كَةالئآلِ الْمد ومحلى ملِّ عص مىِ، اَللّـهحالْو تيلِ باَهلْمِ، والْع 

ركبها، ويغرق من  لْك الْجارِية في اللُّججِ الْغامرة، يأْمن منمحمد الْفُ
،مارِق ملَه مقَدتا، الْمكَهرت  ،قالح ملَه الالّزِمو ،قزاه مهنع راَختالْمو

  الْمضطَر  وغياثالْكَهف الْحصينِ،  ،على محمد وآلِ محمد اَللّـهم صلِّ

 



  

  

،مينصتعالْم ةمصعو ،الْهارِبين ألْجمكينِ، وتسد  الْممحلى ملِّ عص ماَللّـه
مكُونُ لَهةً، تالةً كَثيرد صمحآلِ مد اَداءً  ومحآلِ مد ومحم قحلرِضاً و

اَللّـهم صلِّ على محمد وآلِ  ،رب الْعالَمينيا  وقَضاءً، بِحول منك وقُوة
وفَرضت طاعتهم  الطَّيبين االَْبرارِ االَْخيارِ، الَّذين اَوجبت حقُوقَهم، محمد،

 بِطاعتك، وال  محمد، واعمر قَلْبي ووِاليتهم، اَللّـهم صلِّ على محمد وآلِ
مواساةَ من قَترت علَيه من رِزقك بِما وسعت  تخزِني بِمعصيتك، وارزقْني

نم لَيهذا عو ،لِّكظ تحني تتيياَحو ،كلدع نم لَيع ترشنو ،كلفَض 
هفَفْتبانُ الَّذي حعش ،كلسر ديس كبِين رهشكنم   ،وانضالرو ةمحبِالر

هلَيلَّى اهللاُ عولُ اهللاِ صسه في  الَّذي كانَ ريامقه ويامفي ص اَبدي لَّمسه وآلو
لَك في اكْرامه واعظامه الى محلِّ حمامه، اَللّـهم  لَياليه واَيامه بخوعاً

واجعلْه لي   بِسنته فيه، ونيلِ الشفاعة لَديه، اَللّـهماالْستنان فَاَعنا علَى
لْني لَهعاجهيعاً، وم كلَيطَريقاً افَّعاً وشفيعاً مش  موي ى اَلْقاكتبِعاً حتم

حمةَ غاضياً، قَد اَوجبت لي منك الر الْقيامة عني راضياً، و عن ذُنوبي
 . دار الْقَرارِ ومحلَّ االَْخيارِ والرضوانَ، واَنزلْتني

وقال انها مناجاة أمير  أن يقرأ هذه المناجاة التي رواها ابن خالويه :الثّامن 
في شهر  كانوا يدعون بها) عليهم السالم(المؤمنين واالئمة من ولده 

 : شعبان

اذا دعوتك، واْسمع نِدائي  وآلِ محمد، واسمع دعائياَللّـهم صلِّ على محمد 
ناجيتك، فَقَد هربت الَيك، ووقَفْت بين  اذا ناديتك، واَقْبِلْ علي اذا

يكدكيناً، يتسم   لَمعتثَوابي، و كيما لَدراجِياً ل ،كلَيعاً اضرتم لَك
منقَلَبي  نفْسي، وتخبر حاجتي، وتعرِف ضميري، وال يخفى علَيك اَمر فيما 

  واَتفَوه بِه من طَلبتي، واَرجوه  ومثْواي، وما اُريد اَنْ اُبدي بِه من منطقي،

 



  

  

ترج قَدتي، وبعاقل دي فيما يييا س ليع كقاديررِ ملى آخي انكُونُ م
وعالنِيتي، وبِيدك ال بِيد غَيرِك زِيادتي ونقْصي  عمري من سريرتي

ذَا  الـهي انْ حرمتني فَمن ذَا الَّذي يرزقُني، وانْ خذَلْتني فَمن ونفْعي وضري،
الـهي انْ  ك وحلُولِ سخطك،الَّذي ينصرني، الـهي اَعوذُ بِك من غَضبِ

ودجلٌ اَنْ تاَه تفَاَن كتمحرل لتاْهسم رغَي تكُن  ،كتعلِ سبِفَض ليع
كيدي نيفَةٌ بفْسي واقي بِنلـهي كَأَنا  ،كلَيكُّلي عوت نساَظَلَّها ح قَدو

لُهاَه تما اَن فَقُلْت مغتو كنلى ماَو نفَم تفَونْ علـهي اا ،فْوِكني بِعتد
،كبِذل لْتعج لي فَقَدمع كننِني مدي لَملي ونا اَجد نْ كانَ قَداو  قْراراال

نفْسي في النظَرِ لَها، فَلَها الْويلُ  الـهي قَد جرت على ،بِالذَّنبِ الَيك وسيلَتي
لـهي لَملَها، ا رفغت نْ لَمي  انع كبِر قْطَعياتي فَال تح اماَي لَيع كلْ بِرزي

 الـهي كَيف آيس من حسنِ نظَرِك لي بعد مماتي، واَنت لَم في مماتي،
ت اَهلُه، وعد علَي اَن الْجميلَ في حياتي، الـهي تولَّ من اَمري ما تولِّني إالّ

،لُههج هرغَم ذْنِب قَدلى مع كليا  بِفَضنوباً في الدذُن لَيع ترتس لـهي قَدا
سترِها علَي منك في االُْخرى، اذْ لَم تظْهِرها الَحد من  واَنا اَحوج الى

كبادع حفْضفَالت ،حيناللـهيالصا ،هادوسِ االَْشؤلى رع ةيامالْق موني ي 
بِلقائك يوم  جودك بسطَ اَملي، وعفْوك اَفْضلُ من عملي، الـهي فَسرني

كلَيذاري اتلـهىِ اعا ،كبادع نيب قْضي فيهت  ننِ عغتسي لَم نم ذارتاع
اَكْرم منِ اعتذَر الَيه الْمسيئُونَ، الـهي ال َترد  اقْبلْ عذْري ياقَبولِ عذْرِه، فَ

 تخيب طَمعي، وال تقْطَع منك رجائي واَملي، الـهي لَو اَردت حاجتي، وال
 تردني في اَظُنك هواني لَم تهدني، ولَو اَردت فَضيحتي لَم تعافني، الـهي ما

فَلَك الْحمد اَبداً اَبداً دائماً  حاجة قَد اَفْنيت عمري في طَلَبها منك، الـهي
كَما تحب وترضى، الـهي انْ اَخذْتني بِجرمي  يزيد وال يبيد ،سرمداً

،فْوِكبِع كذْتاَخ كذْتوبي اَخني بِذُنذْتنْ اَخاوكترفغبِم     

 



  

  

 النار اَعلَمت اَهلَها اَني اُحبك، الـهي انْ كانَ صغر في جنبِ وانْ اَدخلْتني
بقَللـهي كيف اَنلي، ااَم كجائبِ رنفي ج ركَب لي فَقَدمع كتطاع  نم

نسكانَ ح قَدروماً، وحم ةيببِالَخ كدناَنْع كودي بِجني   ظَنبقْلت
ةرري في شمع تياَفْن قَدلـهي ووماً، احرم جاةبِالن  تلَياَبو ،كنوِ عهالس

فلَم اَستيقظْ اَيام اغْتراري بِك  شبابي في سكْرة التباعد منك، الـهي
واَنا عبدك وابن عبدك قائم بين  يوركُوني الى سبيلِ سخطك، الـه

كيدلٌ ،يسوتم تا كُنمم ،كلَيلُ اصناَت دبا علـهي اَنا ،كلَيا كمبِكَر 
ظَرِكن نيائي محتاس لَّةق نم بِه كاُواجِه، اَطْلُبو  فْوالْع ذا كنم فْوالْع

ل تعلٌنولي ح كُني لـهي لَما ،كمإِالّ في  كَر كتيصعم نع لَ بِهقتفَان
،كتبَمحني لقَظْتقْت اَيو  كتكَرفَش ،تاَنْ اَكُونَ كُن تدكَما اَرو

،كمخالي في كَردبِا لـهي اُنا ،كنع فْلَةساخِ الْغاَو نطْهيرِ قَلْبي متلو ظُر
لَييا ا ،كفَاَطاع كتعونبِم هلتمعاْستو ،كفَاَجاب هتيناد نم ظَرقَريباً ال  ن

بِه رتغنِ المع دعبلُ ،يخبواداً الييا جلي قَلْباً  و بلـهي ها ،هجا ثَوابر نمع
ك صدقُه، ونظَراً يقَربه منك حقُّه، يرفَع الَي يدنيه منك شوقُه ولساناً

اَقْبلْت  من تعرف بِك غَير مجهول ومن الذَ بِك غَير مخذُول، ومن الـهي إنَّ
بِك جهتن اننَّ ملـهي الُول، امم رغَي هلَيع  بِك مصتنِ اعنَّ موِا نيرتسلَم

سيالَم بِك لُذْت قَدو ،جيرال  تو ،كتمحر ني مظَن بيخلـهي فَال تا
،كأفَتر نني عبجحةَ  تيادا الزجر نم قامم كتلِ وِاليني في اَهملـهي اَقا

نم كتبحلى ،ما كْرِكلَهاً بِذني واَلْهِملـهي وا  كْرِكتي  ذمهحِ ووفي ر
كلَيع لـهي بِكا ،كسلِّ قُدحمو كمائجاحِ اَسلِ  نلِّ اَهحني بِمقْتإالّ اَلْح

نحِ مالالص ثْوىالْمو كتال  طاعفْعاً، وفْسي دنل ري ال اَقْدنفَا ،كضاترم
الْمنيب،  ذْنِب، ومملُوكُكالـهي اَنا عبدك الضعيف الْم ،نفْعاً اَملك لَها

هوهس هبجحو ،كهجو هنع فترص نملْني معجفَال ت فْوِكع نع...   

 



  

  

صاراَب اَنِرو ،كلَيطاعِ اقلي كَمالَ االن بلـهي هظَرِها  اياءِ نقُلُوبِنا بِض
النورِ فَتصلَ الى معدن الْعظَمة،   حجبالَيك، حتى تخرِق اَبصار الْقُلُوبِ

 بِعز قُدسك، الـهي واْجعلْني ممن ناديته فَاَجابك، وتصير اَرواحنا معلَّقَةً
الـهي لَم اُسلِّطْ  والحظْته فَصعق لجاللك، فَناجيته سراً وعملَ لَك جهراً،

عقَطَعالَ انوطَ االِْياسِ، وي قُننِ ظَنسلـهي  لى حا ،كمميلِ كَرج نجائي مر
لَديك، فَاصفَح عني بِحسنِ توكُّلي  انْ كانت الْخطايا قَد اَسقَطَتني

لْيقين الذُّنوب من مكارِمِ لُطْفك، فَقَد نبهني ا علَيك، الـهي انْ حطَّتني
للقائك، فَقَد  الـهي انْ اَنامتنِى الْغفْلَةُ عنِ االستعداد ،عطْفك الى كَرمِ

الى النارِ عظيم عقابِك،  نبهني، الْمعرِفَةُ بِكَرمِ آالئك، الـهي انْ دعاني
زيلُ ثَوابِكج ةنلَى الْجعاني اد لـهي فَلَ فَقَدهِلُ اتاَب كلَياأَلُ واَس ك

 تصلِّي على محمد وآلِ محمد، واَنْ تجعلَني ممن يديم واَرغَب، واَساَلُك اَنْ
فختسال يو ،كْرِكش نفُلُ عغاليو ،كدهع قُضنال يو ،ككَرذ 

عارِفاً، وعن  عزك االَْبهجِ، فَاَكُونَ لَكبِاَمرِك، الـهي واَلْحقْني بِنورِ 
واالكْرامِ، وصلَّى اهللاُ  سواك منحرِفاً، ومنك خائفاً مراقباً، يا ذَالْجاللِ

 . وسلَّم تسليماً كَثيراً محمد رسوله وآله الطّاهرين على

مشتملة ) السالم عليهم(ئمتنا وهذه مناجاة جليلة القدر منسوبة الى أ
 . كان على مضامين عالية ويحسن أن يدعى بها عند حضور القلب متى ما

  
  
  
  
  

 



  
  
  
  

 اللّيلة االُولى

الصلوات  قد وردت فيها صلوات كثيرة مذكورة في االقبال ومن تلك
اثنتا عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرة والتوحيد احدى عشرة 

 . مرة

وملالياالو  

انّ من ) السالم عليه(ويفضل صيامه فضالً كثيراً وقد روى عن الصادق 
طاووس  صام اول يوم من شعبان وجبت له الجنة البتة، وقد روى السيد ابن

 اجراً جزيالً لمن صام ثالثة أيام من) صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النبي 
في كلّ ركعة الحمد مرة هذا الشهر يصلّي في لياليها ركعتين يقرأ 

احدى عشرة مرة، واعلم انه قد ورد في تفسير االمام  وسورة التوحيد
شعبان وفضل اليوم االول منه تشتمل على  رواية في فضل) عليه السالم(

نور اهللا مرقده قد أورد ترجمتها  فوائد جمة، وشيخنا ثقة االسالم النوري
مبسوطة ال يسعها  والرواية) بهكلمه طي(في نهاية كتابه الفارسي 

من  قد مر على قوم) عليه السالم(المقام، وملخصها انّ امير المؤمنين 
أخالط المسلمين وهم قعود في بعض المساجد في أول يوم من شعبان، وهم 

أمر القدر وغيره، قد ارتفعت أصواتهم واشتد فيه محكمهم  يخوضون في
وا عليه وأوسعوا له وقاموا اليه يسألونه فرد وجدالهم، فوقف عليهم وسلّم

يا معاشر المتكلّمين : لهم وناداهم  القعود عليهم، فلم يحفل بهم ثم قال
هللا عباداً قد أسكتهم  فيما ال يعنيهم وال يرد عليهم، ألم تعلموا انّ

  خشية من غير عي وال بكم، ولكنهم اذا ذكروا عظمة اهللا انكسرت

 
الخاصةاعمال شهر شعبـان   

 



  

  

أفئدتهم وطاشت عقولهم، وحامت حلومهم اعزازاً هللا ألسنتهم وانقطعت  
واجالالً، فاذا أفاقوا من ذلك استبقوا الى اهللا باالعمال  واعظاماً

مع الظّالمين والخاطئين وانهم براء من  الزاكية، يعدون أنفسهم
يرضون هللا بالقليل، وال يستكثرون  المقصرين ومن المفرطين، أال انهم ال

رأيتهم قائمون للعبادة  هم يدأبون له في االعمال، فهم اذاهللا الكثير، ف
المبتدعين، أما  مروعون خائفون مشفقون وجلون، فأين أنتم منهم يا معشر

 علمتهم انّ أعلم الناس بالقدر أسكتهم عنه، وانّ أجهلهم به اكثرهم
كالماً فيه، يا معشر المبتدعين هذا يوم غرة شعبان الكريم سماه ربنا 

الخيرات فيه، قد فتح ربكم فيه أبواب جنانه، وعرض  ان لتشعبشعب
االثمان، وأسهل االمور ، فاشتروها،  عليكم قصورها وخيراتها بأرخص

فأنتم دائباً تتيهون في  وعرض لكم ابليس اللّعين شعب شروره وبالياه،
المفتوح  الغي والطّغيان، تمسكون بشعب ابليس وتحيدون عن شعب الخير

ابه، هذه غرة شعبان وشعب خيراته الصالة والزكاة واالمر لكم أبو
والنهي عن المنكر وبر الوالدين والقرابات والجيران واصالح  بالمعروف

الفقراء والمساكين، تتكلّفون ما قد وضع  ذات البين والصدقة على
الخوض فيه من كشف سراير  وما قد نهيتم عن) أي أمر القدر(عنكم 

على ما  من فتش عنها كان من الهالكين، أما انكم لو وقفتماهللا التي 
 قد أعد ربنا عزوجل للمطيعين من عباده في هذا اليوم لقصرتم عما أنتم

  .فيه، وشرعتم فيما أمرتم به

اليوم للمطيعين له ؟  يا أمير المؤمنين وما الذي أعده اهللا في هذا: قالوا 
صلى ) ر الجيش الذي بعثه رسول اهللاما كان من أم) عليه السالم(فروى 

  الى الكفّار فوثب الكفّار عليه ليالً وكانت ليلة ) اهللا عليه وآله وسلم

 



  

  

دامسة والمسلمون نيام ولم يك فيهم يقظان سوى زيد بن حارثة  ظلماء
وقتادة بن نعمان وقيس بن عاصم المنقري وكلّ  وعبد اهللا بن رواحة

يصلّي الصالة أو يتلو القرآن،  العسكرمنهم يقظان في جانب من جوانب 
يبصرون أعداءهم  وكاد المسلمون أن يهلكوا النهم في الظّالم ال

معسكر  ليتقوهم، واذا بأضواء تسطع من أفواه هؤالء النفر االربعة تضيء
المسلمين فتورثهم القوة والشجاعة فوضعوا السيوف على الكفّار فصاروا 

صلى اهللا عليه (ر، فلما رجعوا قصوا على النبي قتيل أو جريح أو أسي بين
انّ هذه االنوار قد ) : صلى اهللا عليه وآله وسلم(كان ، فقال  ما) وآله وسلم

هؤالء من االعمال في غرة شعبان، ثم حدثهم  كانت لما عمله اخوانكم
انّ ابليس اذا كان اول يوم من : قال  بتلك االعمال واحداً فواحداً الى أن

لهم اجتهدوا في اجتذاب  عبان يبث جنوده في أقطار االرض وآفاقها يقولش
مالئكته في  بعض عباد اهللا اليكم في هذا اليوم، وانّ اهللا عزوجل يبث

 سددوا عبادي وارشدوهم وكلّهم يسعد: أقطار االرض وآفاقها ، يقول لهم 
 عزوجل اذا الّا من أبى وطغى فانه يصير في حزب ابليس وجنوده، وانّ اهللا

يوم من شعبان يأمر باب الجنة فتفتح، ويأمر شجرة طوبى فتدني  كان اول
الدنيا، فتعلّقوا بها لترفعكم الى الجنة، وهذه أغصان  أغصانها من هذه

  .واياها ال تؤديكم الى الجحيم شجرة الزقوم فأياكم

خير في هذا اليوم ال فو الذي بعثني بالحق نبياً انّ من تعاطى باباً من: قال 
من  فقد تعلّق بغصن من أغصان شجرة طوبى فهو مؤديه الى الجنة، وانّ

تعاطى باباً من الشر في هذا اليوم فقد تعلّق بغصن من أغصان شجرة 
صلى اهللا عليه وآله (مؤديه الى النار ، ثم قال رسول اهللا  الزقّوم ، فهو

  ...م فقد تعلّق منه بغصنهذا اليوبصالة في  فمن تطوع هللا): وسلم

 



  

  

أصلح بين المرء وزوجه،   ومن صام في هذا اليوم تعلّق منه بغصن، ومن
فقد  والوالد وولده، والقريب وقريبه، والجار وجاره، واالجنبي ،واالجنبي

منه  تعلّق بغصن منه، ومن خفّف عن معسر من دينه، أو حطّ عنه فقد تعلّق
بغصن، ومن نظر في حسابه فرأى ديناً عتيقاً قد أيس منه صاحبه فأداه 

منه بغصن، ومن كفل يتيماً فقد تعلّق منه بغصن، ومن كف  فقد تعلّق
تعلّق منه بغصن، ومن تال القُرآن أو شيئاً منه  سقيماً عن عرض مؤمن فقد

قد تعلّق اهللا ونعماءه ليشكره ف فقد تعلّق منه بغصن، ومن قعد يذكر
بر فيه والديه أو  منه بغصن، ومن عاد مريضاً فقد تعلّق منه بغصن، ومن

هذا  أحدهما في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن، ومن كان أسخطهما قبل
اليوم فأرضاهما في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن، وكذلك من فعل 

غصن ، ثم قال أبواب الخير في هذا اليوم فقد تعلّق منه ب شيئاً من سائر
والذي بعثني بالحق نبياً وانّ من )وآله وسلم صلى اهللا عليه(رسول اهللا 

اليوم فقد تعلّق بغصن من أغصان  تعاطى باباً من الشر والعصيان في هذا
 . الزقوم فهو مؤديه الى النار

بعثني بالحق نبياً  والّذي) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ثم قال رسول اهللا 
جاءه في   قصر في الصالة المفروضة وضيعها فقد تعلّق بغصن منه ومنفمن

هذا اليوم فقير ضعيف يعرف سوء حاله فهو يقدر على تغيير حاله من غير 
يلحقه وليس هناك من ينوب عنه ويقوم مقامه، فتركه يضيع  ضرر

تعلّق بغصن منه، ومن اعتذر اليه مسيء فلم  ويعطب، ولم يأخذ بيده فقد
اساءته بل زاد عليه فقد تعلّق   ثم لم يقتصر به على قدر عقوبةيعذره

أو االخ وأخيه، أو  بغصن منه، ومن ضرب بين المرء وزوجه، أو الوالد وولده،
  بغصن منه القريب وقريبه، أو بين جارين، أو خليطين، أو اُختين فقد تعلّق

 



  

  

  فقد تعلّق بغصن ومن شدد على معسر وهو يعلم اعسـاره فزاد غيظاً وبالءاً
منه، ومن كان عليه دين فأنكره على صاحبه وتعدى عليه حتى أبطل 

بغصن منه، ومن جفا يتيماً وآذاه وهزم ماله فقد تعلّق  دينه فقد تعلّق
أخيه المؤمن وحمل الناس على ذلك فقد  بغصن منه، ومن وقع في عرض

ي فقد تعلّق بغصن المعاص تعلّق بغصن منه، ومن تغنى بغناء يبعث فيه على
لعباد اهللا  منه، ومن قعد يعدد قبائح أفعاله في الحروب وأنواع ظُلمه

 فيفتخر بها فقد تعلّق بغصن منه، ومن كان جاره مريضاً فترك عيادته
استخفافاً بحقّه فقد تعلّق بغصن منه، ومن مات جاره فترك تشييع جنازته 

 أو احدهما فقد تعلّق بغصن تعلّق بغصن منه، ومن عق والديه تهاوناً فقد
عاقاً لهما فلم يرضهما في هذا اليوم يقدر على  منه، ومن كان قبل ذلك

شيئاً من سائر أبواب الشر فقد  ذلك فقد تعلّق بغصن منه، وكذا من فعل
المتعلّقين بأغصان شجرة  تعلّق بغصن منه، والذي بعثني بالحق نبياً انّ

صلى اهللا ) جنة، ثم رفع رسول اهللاطوبى ترفعهم تلك االغصان الى ال
طرفه الى السماء ملياً وجعل يضحك ويستبشر، ثم ) عليه وآله وسلم

: طرفه الى االرض فجعل يقطب ويعبس، ثم أقبل على أصحابه فقال  خفض
بالحق نبياً لقد رأيت شجرة طوبى ترفع أغصانها وترفع  والذي بعث محمداً

ورأيت منهم من تعلّق منها بغصن ومنهم من تعلّق  المتعلّقين بها الى الجنة،
على الطّاعات، واني الرى زيد بن  بغصنين أو بأغصان على حسب اشتمالهم

اعالها فبذلك  حارثة فقد تعلّق بعامة أغصانها فهي ترفعه الى أعلى
 ضحكت واستبشرت ثم نظرت الى االرض فو الذي بعثني بالحق نبياً لقد

 تنخفض أغصانها وتخفض المتعلّقين بها الى الجحيم، رأيت شجرة الزقّوم
  تعلّق بغصن ومنهم من تعلّق بغصنين أو بأغصان على حسب ورأيت منهم من

 



  

  

الرى بعض المنافقين قد تعلّق بعامة أغصانها   اشتمالهم على القبائح، واني
 . وقطبت وهي تخفضه الى أسفل دركاتها، فلذلك عبست

    اليوم الثّالث

الحسين بن  في هذا اليوم ولد: يوم مبارك ، قال الشيخ في المصباح هو 
 وخرج الى أبي القاسم بن عالء الهمداني وكيل االمام)عليه السالم(علي 

ولد يوم الخميس لثالث خلون ) عليه السالم(العسكري انّ موالنا الحسين 
 : وادع فيه بهذا الدعاء من شعبان فصمه

الْيومِ، الْموعود بِشهادته قَبلَ  لُك بِحق الْمولُود في هذَااَللّـهم اني اَساَ
هتوِالدو هاللهاْست .هكَتفيها ب نمماءُوطَأْ ،السا يلَمها، ولَيع نمو ضاالَْرو 

صبِالن وددمالْم ،ةراالُْس ديسو ،ةربها قَتيل الْعيتالبةضِ  روعالْم ،ةالْكَر موي
،هلسن نةَ مماَنَّ االَْئ هلقَت نم  ،هتبفي اَو هعم زوالْفَو ،هتبرفاءَ في تالشو

نياءِ مواالَْص ،تاررِكُوا االَْودى يتح هتبغَيو هِممقائ دعب هترتوا  عثْأَريو
لَّىالثّارصار، صاَن ريوا خكُونيو ،اربوا الْجضريو ،  الفاْخت عم هِملَياهللاُ ع

قِّهِمفَبِح مهارِ، اَللّـهالنرف  اللَّيلِ وتعرف مقْتؤالَ مأَلُ ساَسلُ وسواَت كلَيا
،فْسِهلى نسيئ ام  سِهاَمو هموطَ في يا فَرملِّمحلى مةَ امصالْع أَلُكسي 

وبوئْنا معه دار  ،زمرته رمسِه، اَللّـهم فَصلِّ على محمد وعترته، واحشرنا في
،ةقاملَّ االحمو ،ةنا  الْكَرامفَاَكْرِم هرِفَتعنا بِمتمكَما اَكْرو ماَللّـه

،هلْفَتبِز ورِهالَْم لِّمسي نملْنا معاجو ،هسابِقَتو هرافَقَتقْنا مزالةَ  ارالص ركْثيو
هيائصميعِ اَولى جعو ،كْرِهذ دنع هلَيع  كنم وديِندمالْم هيائفلِ اَصاَهو

،رشع ىاالَْثْن ،ددبِالْع الْحهرِ، وومِ الزجالن بهو مرِ، اَللّـهشميعِ الْبلى ججِ عج
  وهبت في هذَا الْيومِ خير موهبة، واَنجِح لَنا فيه كُلَّ طَلبته كَما لَنا

 



  

  

نحفَن ،هدهبِم سعاذَ فُطْرو هدد جمُمحنِ ليسالْح   ،هدعب نم رِهذُونَ بِقَبعائ
 دهشن،هتبظُر اَوننو ،هتبرت الْعالَمين بر آمين . 

عليه (دعائه  وهو آخر)عليه السالم(ثم تدعو بعد ذلك بدعاء الحسين 
 : يوم كثرت عليه أعداؤه وهو يوم عاشوراء) السالم

،وتربالْج ظيمع ،كاني الْمعالتم تاَن ماَللّـه َ محالِ، غَنِيال ديدعنِ ش
تشاءُ، قَريب الرحمة، صادق  الْخاليِقِ، عريض الْكبرِياءِ، قادر على ما

نسح ،ةمعسابِغُ الن ،دعالْو لَقْتحيطٌ بِما خم ،عيتإذا د الءِ، قَريبالْب، 
ةوبلى قابِلُ التع رقاد ،كلَيا تاب نم  لَم رِكدمو ،تدما اَركُورشو ،تا طَلَب 

ترذا ذُكا ذَكُورو ،تركذا شا، غَباَرتاجاً، وحم وكعفَقيراً،  اَد كلَيا
واَستعين بِك ضعيفاً،  واَفْزع الَيك خائفاً، واَبكي الَيك مكْروباً،

ومنا فَانهم غَرونا وخدعونا وبين قَ واَتوكَّلُ علَيك كافياً، اُحكُم بيننا
ونحن عترةُ نبِيك، وولَد حبيبِك محمد بنِ عبداهللاِ،  وغَدروا بِنا وقَتلُونا،

اَمرِنا فَرجاً  اصطَفَيته بِالرسالَة، وائْتمنته على وحيِك، فَاجعلْ لَنا من الَّذي
 .  بِرحمتك يا اَرحم الراحمينومخرجاً

سمعت : يقول  سمعت الحسين بن علي بن سفيان البزوفري: قال ابن عياش 
 يدعو به في هذا اليوم وقال هو من أدعية اليوم) عليه السالم(الصادق 

  )عليه السالم(الثّالث من شعبان وهو ميالد الحسين 

  

  

 



  

  

 اللّيلة الثّالثة عشرة

واللّيلتين بعدها في   اللّيالي البيض وقد مر ما يصلّى في هذه اللّيلةوهي أول
 أعمال شهر رجب

 ليلة النصف من شعبان

سئل : قال  (عليه السالم(وهي ليلة بالغة الشرف وقد روى عن الصادق 
عليه (عن فضل ليلة النصف من شعبان ، فقال ) عليه السالم(الباقر 
ي بعد ليلة القدر، فيها يمنح اهللا العباد فضله هي أفضل اللّيال : (السالم

فاجتهدوا في القربة الى اهللا تعالى فيها فانها ليلة آلى  ويغفر لهم بمنه،
يرد سائالً فيها ما لم يسأل اهللا المعصية،  اهللا عزوجل على نفسه أن ال

بينا البيت بازاء ما جعل ليلة القدر لن وانها اللّيلة التي جعلها اهللا لنا أهل
والثّناء عليه، الخبر ومن  ، فاجتهدوا في دعاء اهللا تعالى)عليه السالم(

وامام الزمان  عظيم بركات هذه اللّيلة المباركة انها ميالد سلطان العصر
حر سنة خمس وخمسين ومائتين في سرأرواحنا له الفداء، ولد عند الس 

 : قد ورد فيها أعمالمن رأى، وهذا ما يزيد هذه اللّيلة شرفاً وفضالً و

 . الغسل ، فانه يوجب تخفيف الذّنوب :أولها 

يصنع االمام زين  احياؤها بالصالة والدعاء واالستغفار كما كان :الثّاني 
قلبه  ، وفي الحديث من أحيا هذه اللّيلة لم يمت)عليه السالم(العابدين 

  . يوم تموت فيه القلوب

  

 



  

 

اللّيلة،  وهي أفضل أعمال هذه)  السالمعليه(زيارة الحسين  :الثّالث 
وتوجب غفران الذّنوب، ومن أراد أن يصافحه أرواح مائة وأربعة وعشرين 

عليه (في هذه اللّيلة، وأقلّ ما يزار به ) عليه السالم(نبي فليزره  ألف
الزائر سطحاً مرتفعاً فينظر يمنة ويسرة ثم يرفع رأسه  أن يصعد) السالم

 : بهذه الكلمات) السالم عليه(ه الى السماء فيزور

الماهللاِ، الس دبيا اَبا ع كلَيع الماَلس هكاتربةُ اهللاِ ومحرو كلَيع ،
حيثما كان بهذه الزيارة أن يكتب )عليه السالم(زار الحسين  ويرجى لمن

سنذكر في باب الزيارات ما يختص بهذه  له أجر حجة وعمرة، ونحن
 .تعالى  منها ان شاء اهللاللّيلة

وهو بمثابة زيارة  أن يدعو بهذا الدعاء الذي رواه الشيخ والسيد :الرابع 
 : لالمام الغائب صلوات اهللا عليه

كتجحها، ولُودومنا ولَتلَي قبِح مها،  اَللّـهللى فَضا تنها، الَّتي قَرودعومو
كَل تمالً فَتفَضكتم  قِّبعال مو ،كماتكَللَ لدبالً ال مدعقاً ودص
كورن ،كياتياءِ الفي طَخ ورالن لَمالْعو ،رِقشالْم كياؤضو ،اَلِّقتالْم 

،هدتحم كَرمو هدلولَّ مج ،ورتسالْم بورِ، الْغائجيالد دهكَةُ شالئالْمو ،ه
هذا آن ميعادا ،هديؤمو هراهللاُ ناصاهللا الَّذي ال  ،و فيس ،هدادكَةُ اَمالئالْمو

 ال يخبو، وذُو الْحلْمِ الَّذي ال يصبو، مدار الَّدهرِ، ونواميس ينبو، ونوره الَّذي
لَيلَة الْقَدرِ، واَصحاب  يهِم ما يتنزلُ فيالْعصرِ، ووالةُ االَْمرِ، والْمنزلُ علَ

 وحيِه، ووالةُ اَمرِه ونهيِه، اَللّـهم فَصلِّ على خاتمهم تراجِمةَ ،الْحشرِ والنشرِ
وقيامه، وظُهوره   عوالمهِم، اَللّـهم واَدرِك بِنا أَيامه وقائمهِم الْمستورِ

،نا بِثارِهاقْرِنْ ثارو ،صارِهاَن نلْنا معاجو هلَصائخو وانِهنا في اَعباكْتو  

 



  

  

،مينناع هلَتويِنا في داَحوءِ   والس نمو ،مينقائ قِّهبِحو غانِمين هتبحبِصو
سيدنا   رب الْعالَمين وصلَواته علىاَرحم الراحمين، والْحمد هللاِ سالمين، يا

هتيلِ بلى اَهعو ،لينسرالْمو ينبِيمِ الند خاتمحم  هترتعو قينادالص
قيناطالن، ،مينالظّال ميعج نالْعو  كَميا اَح مهنيبنا ونيب كُمواح

مينالْحاك . 

علّمني الصادق  :  الشيخ عن اسماعيل بن فضل الهاشمي قالروى :الخامس 
 : هذا الدعاء الدعو به ليلة النصف من شعبان)عليه السالم(

،ظيمالْع يلالْع ،ومالْقَي يالْح تاَن ماَللّـه  ،ميتيِي الْمالُْمح ،ازِقالر قالْخال
لَك الْفَضلُ، ولك الْحمد، ولَك الْمن، و الْبديءُ الْبديع، لَك الْجاللُ،

لَكو ،ودالْج لَكو  ،كْرالْش لَكو ،دالَمج لَكو ،راالَْم لَكو ،مالْكَر
 شريك لَك، يا واحد يا اَحد، يا صمد، يا من لَم يلد ولَم يولَد وحدك ال

لي وارحمني،  اً اَحد، صلِّ على محمد وآلِ محمد، واْغفرولَم يكُن لَه كُفُو
رِزقي، فَانك في هذه  واكْفني ما اَهمني، واقْضِ ديني، ووسع علي في

 من خلْقك ترزق، فَارزقْني واَنت اللَّيلَة كُلَّ اَمر حكيم تفْرق، ومن تشاءُ
قُلْت كنفَا ،ازِقينالر ريخ  نأَلُو اهللاَ مواس قيناطالن لينالْقائ ريخ تاَنو

نفَم ،هلفَض لَكو ،تدمتاع كبِين نواب ،تدقَص اكياأَلُ، وأس كلفَض 
ميناحالر محني يا اَرمحفَار ،توجر .  

  

  

  

 



  

 

صلى اهللا عليه وآله ) اُدع بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي :السادس 
 : في هذه الليلة) وسلم

نيبنا ونيولُ بحما ي كتيشخ نم اقْسِم مما  اَللّـه كتطْاع نمو ،كتيصعم
صيبات الدنيا، اَللّـهم ما يهونُ علَينا بِه م تبلِّغنا بِه رِضوانك، ومن الْيقينِ

واجعلْ  ،واَبصارِنا وقُوتنا ما اَحييتنا، واجعلْه الْوارِثَ منا اَمتعنا بِاَسماعنا
تجعلْ مصيبتنا في دينِنا،  ثأرنا على من ظَلَمنا، وانصرنا على من عادانا، وال

يا اَكْبنلِ الدعجال تالونا، ومه ال  ر ننا ملَيلِّطْ عسال تنا، ولْملَغَ عبم
 . اَرحم الراحمين يرحمنا، بِرحمتك يا

سائر  وهذه من الدعوات الجامعات الكامالت ويغتنم الدعاء به في
) صلى اهللا عليه وآله وسلم(االوقات، وفي كتاب عوالي اللئالي انّ النبي 

 . و بهذا الدعاء في كافّة االوقاتيدع كان

 . كلّ يوم أن يقرأ الصلوات التي يدعى بها عند الزوال في :السابع 

االول من الكتاب،  أن يدعو بدعاء كميل الذي اثبتناه في الباب :الثّامن 
 . وهو وارد في هذه الليلة

 اهللاِ سبحانَ أن يذكر اهللا بكلّ من هذه االذكار مائة مرة، :التاسع 
معاصيه،  ليغفر اهللا له ما سلف من اهللاُ واهللاُ اَكْبر والْحمد هللاِ وال الـه إالَّ

  . ويقضي له حوائج الدنيا واالخرة

  

  

 



  

 

فضل ليلة  روى الشيخ في المصباح عن أبي يحيى في حديث في :العاشر 
 ما هو : )عليه السالم(قلت لموالي الصادق : النصف من شعبان انه قال 

اذا صلّيت العشاء فصلّ ركعتين تقرأ : أفضل االدعية في هذه اللّيلة، فقال 
، وفي »قل يا أيها الكافرون«الحمد وسورة الجحد وهي سورة  في االُولى

، فاذا سلّمت »قُلْ هو اهللاُ أحد«التوحيد وهي سورة  الثّانية الحمد وسورة
ثالثاً وثالثين مرة، و » الْحمد هللاِ« مرة، وثالثاً وثالثين «سبحانَ اهللاِ«: قلت

»رقل «اهللاُ اَكْب ة، ثمأربعاً وثالثين مر : 

هلَياو ،اتهِمفي الْم بادأُ الْعلْجم هلَيا نيا م  ميا عال ،اتملفىِ الْم لْقالْخ عفْزي
نيا م ،اتيفالْخرِ وهالْج لَيفى عخيا ال ت ،طَراتالْخ فرصتهامِ واالَْو رواطخ ه

بر ضيناالَْر لَكُوتم هدبِي نيا م ،اترِيالْباليِقِ واهللاُ ال  الْخ تاَن ،ماواتالسو
لـهبِال ا كلَيا تاَم ،تإِالّ اَن لـهلْن اعاج تالّ اَنا لـهفَيا ال ا ،تإِالّ اَن هذي في ه

لَةاللَّي ،هتبفَاَج عاءَهد تعمسو هتمحفَر هلَيا تظَرن نمم  هقالَتتاس تملعو
هطيئَتخ فسال نع تزجاوتو ،هفَاَقَلْت  بِك ترجتاس فَقَد ،هتريرظيمِ جعو

رِ عيوبي، اَللّـهم فَجد علَي بِكَرمك ست من ذُنوبي، ولَجأت الَيك في
خطاياي بِحلْمك وعفْوِك، وتغمدني في هذه اللَّيلَة  وفَضلك، واحطُطْ

لطاعتك،  كَرامتك، واجعلْني فيها من اَوليائك الَّذين اجتبيتهم بِسابِغِ
بادعل مهترتواخ،كتفْوصو كتصخال مهلْتعجو ،كت  نملْني معاج ماَللّـه

راتيالْخ نم فَّروتو ،هدج دعس  ،نِمفَغ فازو ،معفَن ملس نملْني معاجو ،ظُّهح
رني شاكْفو لَفْتما اَس، تيصعفي م ياداالْزد نني ممصاعوببحو ،ك  لَيا

كلَيدي ايس ،كدنفُني علزيو كنني مبقَرما يو كتطاع  ،أُ الْهارِبلْجي
الْمستقْيِلُ التائب، اَدبت  ومنك يلْتمس الطّالب، وعلى كَرمك يعولُ

ماَكْر تاَنمِ، وكَربالت كباداالَْ ع تاَنو كبادفْوِ عبِالْع تراَمو ،مينكْر
،الَّرحيم فُورالْغ كمكَر نم توجني ما ررِمحفَالت ماَللّـه..   

 



  

  

نني ميِسؤال تو لَةاللَّي هفي هذ كمسزيلِ قج نني مبيخال تو ،كمسابِغِ نِع 
عاجو ،كتلِ طاعَهنْالا بر ،كترِيرارِ بش نة منلْني في ج  نم اَكُن لَم

والْمغفرة، وجد علَي بِما اَنت اَهلُه ال  اَهلِ ذلك فَاَنت اَهلُ الْكَرمِ والْعفْوِ
،قُّهحتبِما اَس قَتلعو ،جائي لَكر قَّقحتو ،ي بِكظَن نسح فْسي فَقَدن 

،كمني بِكَرصصواخ ماَللّـه ،ميناالَْكْر ماَكْرو ميناحالر محاَر تفَاَن  نم
لي الَّذنب  كَرمك بِجزيلِ قسمك، واَعوذُ بِعفْوِك من عقُوبتك، واغْفر

قزالر ليع قيضيو ،لُقالْخ لَيع بِسحالَّذي ي،  ،حِ رِضاكبِصال تى اَقُومح
نعمائك، فَقَد لُذْت بِحرمك،  واَنعم بِجزيلِ عطائك، واَسعد بِسابِغِ

ذْتعتواَس ،كمكَرل تضرعتو  نم كلْمبِحو ،كتقُوبع نم فْوِكبِع
بِكبِما ،غَض دا الَْ فَجاَنِلْ مو كأَلْتيء سال بِش بِك اَساَلُك ،كنم تستم

وه كنم ظَماَع . 

ال حولَ » سبع مرات، «يا اَهللاُ» عشرين مرة، «رب يا» : وتقول ثم تسجد
 «قُوةَ إِالّ بِاهللاِ ال» عشر مرات، «اهللاُ مآ شاءَ» سبع مرات، «وال قُوةَ إِالّ بِاهللاِ

وآله وتسأل ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(النبي  عشر مرات، ثم تصلّي على
لبلّغك اهللا عزوجل اياها  حاجتك فو اهللا لو سألت بها بعدد القطر

 . بكرمه وفضله

 : يقال في هذه اللّيلة: قال الطّوسي والكفعمي :الحادي عشر 

ونَ، واَملَ وقَصدك الْقاصد الـهي تعرض لَك في هذَ اللَّيلِ الْمتعرضونَ،
لَكونَ، وبالطّال وفَكرعمو لَكطايا  فَضعو زوائجو فَحاتلِ نفي هذَا اللّي

تشاءُ من عبادك، وتمنعها من لَم تسبِق لَه الْعنايةُ  من  ومواهب تمن بِها على
،كنلَ ما الْفَقير كديبا ذا عها اَنولَكلُ فَضمؤالْم ،كي وفَكرعمو..   

 



  

  

لَةاللَّي هفي هذ لْتفَضت والييا م تنْ كُنلى فَاع  تدعو ،كلْقخ ند ماَح
على محمد وآلِ محمد الطَّيبين الطّاهرين،  علَيه بِعائدة من عطْفك، فَصلِّ

وجد علَي بِطَولك ومعروفك يا رب الْعالَمين، وصلَّى  اضلين،الْخيرين الْف
حميد  محمد خاتمِ النبيين وآله الطّاهرين وسلَّم تسليماً، انَّ اهللاَ اهللاُ على

 انك ال وعدت مجيد، اَللّـهم اني اَدعوك كَما اَمرت فَاستجِب لي كَما
ف الْميعادلخت . 

 . وهذا دعاء يدعى به في االسحار عقيب صالة الشفع

وبعد الشفع  أن يدعو بعد كلّ ركعتين من صالة اللّيل :الثّاني عشر 
 . والوتر بما رواه الشيخ والسيد

عن النبي  أن يسجد السجدات ويدعو بالدعوات المأثورة:الثّالث عشر 
منها رواه الشيخ، عن حماد بن عيسى، عن أبان ) وآله وسلمصلى اهللا عليه(

كان ليلة النصف : قال الصادق صلوات اهللا وسالمه عليه : تغلب قال  بن
عند عايشة، فلما )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  من شعبان وكان

عن فراشه، فلما ) صلى اهللا عليه وآله وسلم) انتصف اللّيل قام رسول اهللا
قد قام عن فراشها )وآله وسلم صلى اهللا عليه(انتبهت وجدت رسول اهللا 

الى بعض نسائه،  فداخلها ما يدخل النساء أي الغيرة، وظنت انه قد قام
قطناً ولكن  فقامت وتلفّفت بشملتها وايم اهللا ما كانت قزاً وال كتاناً وال

 صلى اهللا عليه(سداه شعراً ولحمته أوبار االبل، فقامت تطلب رسول اهللا 
في حجر نسائه حجرة حجرة فبينا هي كذلك اذ نظرت الى ) وآله وسلم

ساجداً كثوب متلبد بوجه االرض ) عليه وآله وسلم صلى اهللا(رسول اهللا 
  : سجوده فدنت منه قريباً فسمعته يقول في

 



  

 

دايي هفؤادي، هذ بِك نآميالي، وخوادي وس لَك دجس تينماجلى وع ه
يل رغْفظيم، اكُلِّ عجى لرت ظيمفْسي، يا عن  بالذَّن رفغالي هنفَا ظيمالْع

ثم رفع رأسه وأهوى ثانياً الى السجود وسمعته  . الْعظيم إِالّ الرب الْعظيم
 : عايشة يقول

ماواتالس لَه الَّذي اَضاءَت هِكجورِ ونوذُ باَع  لَه فَتكَشونَ، وانضاالَْرو
اَمر هلْيع لَحصو ،ويلِ  الظُّلُماتحت نمو ،كتنِقْم أَةفُج نم ،ريناالْخو ليناالَْو

،كتياً، عافيقاً نيققْني قَلْباً تزار ماَللّـه ،كتموالِ نِعز نمو  كرالش نمو
عفَّرت وجهي  : ثم عفّر خديه في التراب وقال . فراً وال شقياًبرياً ال كا

،لَك دجلي اَنْ اَس قحرابِ وي الترسول اهللا  ف ا همصلى اهللا عليه وآله (فلم
صلى اهللا عليه وآله (فراشها وأتى النبي  باالنصراف هرولت الى) وسلم
صلى (عالية، فقال لها رسول اهللا  الى الفراش وسمعها تتنفّس أنفاساً) وسلم

أي ليلة هذه، ليلة  ما هذا النفس العال تعلمين): اهللا عليه وآله وسلم
يكتب  النصف من شعبان، فيها تقسم االرزاق، وفيها تكتب االجال، وفيها

وفد الحاج، وانّ اهللا تعالى ليغفر في هذه اللّيلة من خلقه اكثر من شعر 
 . اهللا مالئكة من السماء الى االرض بمكّةقبيلة كلب، وينزل  معزي

الرضا صلوات اهللا  أن يصلّي صالة جعفر كما رواه الشيخ عن :الرابع عشر 
 . عليه

وهي كثيرة  أن يأتي بما ورد في هذه اللّيلة من الصلوات :الخامس عشر 
  )عليهما السالم(منها ما رواها أبو يحيى الصنعاني عن الباقر والصادق 

  

 



  

  

قاال : ورواها عنهما ايضاً ثالثون نفر ممن يوثق بهم ويعتمد عليهم قالوا  
اذا كانت ليلة النصف من شعبان فصلّ أربع ركعات ) : السالم عليهما(

 : وقُلْ هو اهللاُ أحد مرة فاذا فرغت فقُل تقرأ في كلّ ركعة الحمد

مستجير، اَللّـهم ال تبدلِ  ئفاَللّـهم اني الَيك فَقير، ومن عذابك خا
دهجالتمي، وجِس ريغال توذُ  اسمي، ودائي، اَعبي اَع تمشالتالئي، وب

بِرحمتك من عذابِك، واَعوذُ بِرِضاك من  بِعفْوِك من عقابِك، واَعوذُ
وذُ بِكاعو ،كطخلَّ ثَنا سج ،كنلىمع تيكَما اَثْن تاَن ،كؤ  فْسِكن

 . الْقائلُونَ وفَوق مايقُولُ

هذه  واعلم انه قد ورد في الحديث فضل كثير لصالة مائة ركعة في
اللّيلة تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرة والتوحيد عشر مرات وقد مر في 

قرأ فيها سورة رجب صفة الصالة ست ركعات في هذه اللّيلة ي أعمال شهر
 . والتوحيد الحمد ويس وتبارك

 يوم النصف من شعبان

المهدي الحجة بن  وهو عيد الميالد قد ولد فيه االمام الثّاني عشر امامنا
عليه ) الحسن صاحب الزمان صلوات اهللا عليه وعلى آبائه ويستحب زيارته

 يارته وتتأكّدفي كلّ زمان ومكان والدعاء بتعجيلِ الفرج عند ز) السالم
زيارته في السرداب بسر من رأى وهو المتيقّن ظهوره وتملّكُه وانه يمال 

  . قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً االرض

  

 



  

 

 أعمال ما بقي من هذا الشهر

أيام من آخر  من صام ثالثة: عن الرضا صلوات اهللا وسالمه عليه قال 
 تعالى له صيام شهرين متتابعين، شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب اهللا

في )عليه السالم(دخلت على االمام الرضا : أبي الصلت الهروي قال  وعن
يا أبا الصلت انّ شعبان قد مضى اكثره : فقال لي آخر جمعة من شعبان

تقصيرك فيما مضى منه  وهذا آخر جمعة فيه فتدارك فيما بقى
وتالوة  لدعاء واالستغفاروعليك باالقبال على ما يعنيك، واكثر من ا

القرآن وتب الى اهللا من ذنوبك ليقبل شهر رمضان اليك وأنت مخلص هللا 
وال تدعن امانة في عنقك الّا أديتها وال في قلبك حقداً على  عزوجل،

ذنباً انت مرتكبه إالّ أقلعت عنه، واتق اهللا وتوكّل  مؤمن الّا نزعته، وال
حسبه انَّ اهللاَ  ن يتوكَّلْ علَى اهللاِ فَهووم)وعالنيتك عليه في سرائرك

واكثر من أن تقول في ما بقى من  (بالغُ اَمرِه قَد جعلَ اهللاُ لكُلِّ شىء قَدراً
مضى من شعبانَ فَاغْفر لَنا  اَللّـهم انْ لَم تكُن غَفَرت لَنا فيما : هذا الشهر

،هنم يقار ف فيما بهر رقاباً من النانّ اهللا تبارك وتعالى يعتق في هذا الش
كان : الشهر، وروى الشيخ عن حارث بن مغيرة النضري قال  لحرمة هذا

عليه يدعو في آخر ليلة من شعبان وأول ليلة  الصادق صلوات اهللا وسالمه
 : من رمضان

فيه الْقُرآنُ وجعلَ هدى للناسِ  نزِلَاَللّـهم انَّ هذَا الشهر الْمبارك الَّذي اُ
قانالْفُردى والْه نم ناتيبا في  ونم هلِّمستلَنا و هلَّمسو نا فيهلِّمفَس رضح قَد

الْيسير،  منك وعافية، يا من اَخذَ الْقَليلَ، وشكَر الْكَثير، اقْبل منى يسر
راَللّـهيلى كُلِّ خلَ لي اعجاَنْ ت ي اَساَلُكنا م  بحكُلِّ ما ال ت نمبيالً، وس

نيا م ،ميناحالر محمانِعاً، يا اَر ئاتيالس نم بِه تلَوا خمعي ونفا عع..   

 



  
  

فْوك ياكَريم، بِارتكابِ الْمعاصي، عفْوك عفْوك ع يا من لَم يؤاخذْني
عذْري،  فَلَم اَتعظْ، وزجرتني عن محارِمك فلَم اَنزجِر، فَما وعظتني الـهي

ي اَساَلُكنا ماَللّـه ،كفْوع كفْوع ،ي يا كَريمنع ففَاع  دنةَ عاحالر
الذَّن ظُمسابِ، عالْح دنع فْوالْعو ،توالْمنم ب  نم زجاونِ التسحفَلْي كبدع

الْمغفرة، عفْوك عفْوك، اَللّـهم اني  عندك، يا اَهلَ التقْوى ويا اَهلَ
كدبع ناب كدبزِلُ  عنم تاَنو كتمحلى را فَقير فعيض ،كتاَم وابن

وقَسمت  ، الْعباد قاهر مقْتدر اَحصيت اَعمالَهموالْبركَة علَى الْغنى
مهتفَةً اَلْسِنلتخم مهلْتعجو ،مزاقَهاَر  لَمعاليلْق، وخ دعب نلْقاً مخ مهاَلْوانو

متك، فَال يقْدر الْعباد قَدرك، وكُلُّنا فَقير الى رح الْعباد علْمك، وال
رِفصت كلْقي خحصال نلْني معواج ،كهجي ونلِ عاالْملِ ومالْقَضاءِ  الْعو

رينني خاَفقاءِ، والْب ريني خقاَب مرِ، اَللّـهالْقَدو  كيائلاَو واالةلى مالْفَناءِ ع
ةغْبوالر ،كدائاَع عادةمو و ،كلَيفاء االْووعِ وشالْخو كنم ةبهالر

ليمِ لَكسالتما كانَ  و ماَللّـه ،كولسر ةنباعِ ساتو تابِكديقِ بِكصالتو
اَو بطَر اَو  قَلْبي من شك اَو ريبة اَو جحود اَو قُنوط اَو فَرح اَو بذَخ في

رِياء اَو الءِ اَويخنِفاق اَو قاق اَوش ة اَوعمس   يان اَوصع وق اَوفُس كُفْر اَو
رب أنْ تبدلَني مكانه ايماناً بِوعدك،  عظَمة اَو شيء ال تحب فَاَسأَلُك يا

ك، بِقَضائك، وزهداً في الدنيا، ورغْبةً فيما عند ووفاءً بِعهدك، ورِضاً
اَنت من  وطُمأنينةً وتوبةً نصوحاً اَساَلُك ذلك يا رب الْعالَمين، الـهي واَثَرةً

لَم كفَكَان ،طاعت كودجو كمكَر نمصى، وعت كلْمح  نما واَنو صعت
واداً، وبِالْخيرِ عواداً يا ج لَم يعصك سكّانُ اَرضك، فَكُن علَينابِالْفَضلِ

محمد وآله صالةً دائمةً ال تحصى وال تعد  اَرحم الراحمين، وصلَّى اهللاُ على
  . غَيرك يا اَرحم الراحمين وال يقْدر قَدرها

 هللا رب العالمين  الحمدهذا و

 
 
 



  
  

  

  طريقتها وثوابها ) ع(صالة جعفر 
 

لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة ، تلقّاه رسول اهللا  ) :ع( السجاد قال
 على غلوة من معرسه بخيبر ، ) ص(

، وحادثه شيئاً ثم ركب ) ص(فلما رآه جعفر أسرع إليه هرولةً فاعتنقه رسول اهللا 
 العضباء وأردفه ، 

  فلما انبعثت بهما الراحلة أقبل عليه
  !..أخ يا جعفر ، يا   : فقال

 ..أَالَ أصطفيك ؟.. أَالَ أُعطيك ؟.. أَالَ أحبوك ؟ 
فظن الناس أنه يعطي جعفراً عظيماً من المال ، وذلك لما فتح اهللا على نبيه خيبر ، 

   ،وغنمه أرضها وأموالها وأهلها
  .. فعلّمه صالة التسبيح !.. بلى ، فداك أبي وأمي   : فقال جعفر

 
 ) :ع(قال الصادق 

 
نها أربع ركعات بتشهدين وتسليمتين ، فإذا أراد امرؤ أن يصلّيها فليتوجه وصفتها أ

 فليقرأ في الركعة األولى سورة الحمد 
وفي الركعة الثانية سورة الحمد والعاديات ، ويقرأ في الركعة } إذا زلزلت { و

 ، } إذا جاء نصر اهللا والفتح { الثالثة الحمد و
، فإذا فرغ من القراءة في كل ركعة فليقل }  أحد قل هو اهللا{ وفي الرابعة الحمد و

 :قبل الركوع خمس عشرة مرة 
، ويقل ذلك في ركوعه عشراً  " سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر " 

 وإذا استوى من الركوع قائماً قالها عشراً ، 
إذا سجد الثانية قالها فإذا سجد قالها عشراً ، فإذا جلس بين السجدتين قالها عشراً ، ف

 عشراً ، 
فإذا جلس ليقوم قالها قبل أن يقوم عشراً ، يفعل ذلك في األربع ركعات تكون 

  .ثالثمائة دفعة ، تكون ألفا ومائتي تسبيحة 

 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

 

عليك بصالة جعفر بن أبي طالب فإنّ فيها فضالً كثيراً ، وقد روى  ) :ع(قال الرضا 
 أبو بصير ، 
أنه من صلّى صالة جعفر كلّ يوم ال يكتب عليه السيئات ،  )ع(د اهللا عن أبي عب

 ويكتب له بكلّ تسبيحة فيها حسنةٌ ، 
ويرفع له درجةٌ في الجنة ، فإن لم يطق كلّ يوم ففي كلّ جمعة ، وإن لم يطق 

 ففي كلّ شهر ، وإن لم يطق ففي كلّ سنة ، 
 . مثل رمل عالج ، أو مثل زبد البحر فإنك إن صلّيتها محي عنك ذنوبك ولو كانت

وصلِّ أي وقت شئت من ليل أو نهار ، ما لم يكن في وقت فريضة ، وإن شئت حسبتها من 
  .وإن كنت مستعجالً صلّيت مجردة ثم قضيت التسبيح نوافلك ، 

  

  نسالكم الدعاء ،،
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  

  ذكريات شهر شعبان المعظّم
 

أبي األحرار اإلمام الحسين الشهيد صلوات اهللا ميالد موالنا  :اليوم الثالث
 .  هجرية4وسالمه عليه، عام 

ميالد سقاء عطاشا كربالء، قمر بني هاشم، سيدنا أبي  :اليوم الرابع
  . هجرية26الفضل العباس سالم اهللا عليه، عام 

ميالد زين العابدين وسيد الساجدين اإلمام علي بن الحسين  :اليوم الخامس
 .  هجرية38عليه، عام سالم اهللا 

والدة شبيه النبي األكرم صلى اهللا عليه وآله خلقاً  :اليوم الحادي عشر
  .وخلقاً، سيدنا علي األكبر سالم اهللا عليه

ميالد منقذ البشرية، وأمل المحرومين، ومزيل الهموم  :اليوم الخامس عشر
هدي والكربات، ولي اهللا األعظم، قائم آل محمد، موالنا اإلمام الم

 . هجرية255المنتظر عجل اهللا تعالى فرجه الشريف، عام 
 وفاة الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب :كما يصادف اليوم األول

  هجرية 1266جواهر الكالم، عام 
وفاة السيد محمد الموسوي الشيرازي المشهور بسلطان : اليوم العشرون

 1319، عام )اورليالي بيش(الواعظين قدس سره صاحب الكتاب المعروف 
  .هجرية

نسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا القليل، وأن يوفّق المؤمنين 
والمؤمنات في هذا الشهر العظيم، شهر الرسول األعظم صلى اهللا عليه 

وآله، للعمل إلى ما يوجب مرضاته عز وجلّ، وأن يمن علينا بالنجاة والنصر 
 موالنا االمام المهدي المنتظر عجل العظيم وذلك بظهور وليه األعظم

وصلى اهللا على محمد وآله . اهللا تعالى فرجه الشريف، إنه ولي التوفيق
 .الطاهرين

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )عج(اهداء لنور شهر شعبان االمام الحجة 
  

 اقتني الجواب من يقضه  اريد ان احلم و
 وصدى لهفتي يشدو
 ليس المهم ان تاتي 

 تى تاتي يا سيدي ولكن م
 وكأن الورود قد كنزت شذاها 

 لتلك اللحظات المشرقه 
 على اسوار غدك سيدي المنتظر..فنحن ضائعون 
 ونحدق في االشعور..نسرق من الليل..نتربص اللحظات 

 مسرعون في خطانا 
 نستعجل الغد االخظر

 يوم بعد يوم .. تتساقط ايامنا 
 من شجرة العمر المنتهيه 

  من نحرت له اشياء عمري يا.. أمامي
 فمنذ نزول قرص شمسك 

 وانا اعد لك المأقي
 واكتحل خيوط فجرك الموعود

 وهاهي اغصان االمل تقبل اغصان الغد 
 وتنبثق في االفق عطرا 
 لتضع اللمسات االخير 

  **الحجه المنتظر ** لمالمح اخر النور
 آخر النور ،،

  

 

 
  



  
  

  في الختام 
  اضعنهدي ثواب هذا العمل المتو

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  قربتاً الى اهللا

  ميرزا حسين كاظم / كما نشكر الرادود الحسيني 
  مشاركته في هذا العمل المبارك فله االجر والثوابل

 
 



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

  110باقة الوالية خدمات 
  االسالمي للهاتف 

 موقعنا 
www.walayah110.wordpress.com 

Facebook 
 باقة الوالية

Instagram 
@walayah110 

twittar 
@walayah110 

 للمراسلة و التواصل 
walayah110@hotmail.com 

 واصل االجتماعيتابعونا على شبكات الت



  
  

  بعد االنتشار الكبير و الواسع لكتاب 
  الرجبيون العمال شهر رجب االصب

  غر الشعبانيون العمال شهر شعبان اال
  ترقبوا الكتاب االلكتروني

  فشهد النجوى
   العمال و ادعية شهر رمضان المبارك

   ...الى الملتقى 

 ترقبوا


