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الحمد لله الذي أكمل لنا الدين و أتم علينا النعمة، و الصالة و السالم علي نبيه و رسوله محمد 
نبي التوبة و الرحمة. اما بعد:
ْساَلَم اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعلَ * ْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ

1*ِديًنا

يِن َما َلْم َيْأَذْن ِبِه اللَّهُ * 2*َأْم َلُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِ 

3**َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمْنُه َفُهَو َرد  **

َأمَّا َبْعُد َفِإنَّ **
**ة  َخْيَر اْلَحِديِث ِكَتاُب اللَِّه َوَخْيُر اْلُهَدى ُهَدى ُمَحمٍَّد َوَشرُّ اْْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَها َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَللَ 

                                                 
 3مائده  1
 21شوري  2
 متفق عليه 3



 2 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا *
*الرَُّسوَل َوُأوِلي اْْلَْمِر ِمْنُكمْ 

*َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللَّهِ *
ُقْل ِإْن *

*َه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكمْ ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللَّ 
َفاَل َوَربِ َك ََل *
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ُموَك ِفيَما َشَجَر َبيْ  َنُهْم ُثمَّ ََل َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِ 
*َتْسِليًما
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**ُهَو َرد  َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا فَ **

من مشيختنا و َل فقهائنا يلتفتون إلي  **ما أدركنا أحدا
النصف من شعبان، و َل يلتفتون إلي حديث مكحول، و َل يرون لها فضال علي ما سواها**

**إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر**
**لو سمعته و بيدي عصا لضربته**ليلة 

**حديث:)يا علي من صلي مائة ركعة ليلة النصف عة
من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات قضي الله له كل 

حاجة(إلخ و هو موضوع**



 5 

لة النصف من شعبان فقوموا ليلها، و صوموا نهارها****إذا كان لي

**)مائة ركعة في نصف شعبان باْلخالص عشر مرات( مع طول فضله، للديلمي و 
غيره موضوع**

صالة الرغائب
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1*اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي*

َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمْنُه َفُهَو **
2**َرد  

وا َلْيَلَة اْلُجُمَعِة **  ََل َتْخَتصُّ
وا َيْوَم اْلُجُمَعِة ِبِصَياٍم ِمْن َبْيِن اْْلَيَّاِم ِإَلَّ  َأْن َيُكوَن ِفي َصْوٍم َيُصوُمُه  ِبِقَياٍم ِمْن َبْيِن اللََّياِلي َوََل َتُخصُّ

**َأَحُدُكمْ 
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اَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا قَ َمْن **
َم ِمْن َذْنِبِه َوَمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفرَ  َم ِمْن  َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َلُه َما َتَقدَّ

ليلة **َذْنِبهِ 

عليهم الصالة 
و السالم و رضي الله عن اصحاب رسول الله و ارضاهم
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خير اْلمور السالفات علي الهدي.................. و شر اْلمور المحدثات البدائع

 و صلي الله و سلم علي عبده و رسوله نبينا محمد و علي آله و صحبه أجمعين
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َلْو َلمْم َيْبمَ  ِممْن  **

َل اللَّمُه َذِلمَك اْلَيمْوَم َحتَّمى َيْبَعمَث ِفيمِه َرُجماًل ِمنِ مي َأْو ِممْن أَْهمِل َبْيِتمي ُيموَ  ْنَيا ِإَلَّ َيمْوم  َلَطموَّ ُُ اْسمُمُه اْسممِ الدُّ ي اِط

1**َواْسُم َأِبيِه اْسُم َأِبي َيْمََلُ اْْلَْرَض ِقْسًطا َوَعْدًَل َكَما ُمِلَئْت ُظْلًما َوَجمْوًرا

                                                 
 عذ   اذي ا الية ذ  ا ،  الصذي ر ، وأبذو( ، والترمذي  ، وأمدذ، ، والرارا ذي اذي ال ا ذر و2/202رواه أبو داود )  1

مسعود . وقال الترمذي    ا مسذن يذي   ا  والخر ب اي ا تاريخ بي،اد ا من طرق عن زر بن ما ش عن ابن

( عذن عةمدذ  عذن ابذن مسذعود بذه 2/712له طريق آخر عن، ابن ماجذ  ) و واليهاي   ا يي   ا وهو كدا قاال
 .مسن  يوه، وسن،ه
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الضعيفة 

 ةاَلذاعم 

                                                 
يذ،  السذاع  ا  اي أخاار الده،  ا لةسذ وطي ، و ا اذااعذ  لدذا كذاا ومذا ي ذوا بذ نمثل ا العرف الورد   1

 لص،يق خاا ، و يوها
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المم *

 1*( الَّمِذيَن ُيْؤِمُنموَن ِباْلَغْيمبِ 2( َذِلَك اْلِكَتاُب ََل َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقميَن )1)
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